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Forord. 
  

Undertegnede fikk i 2019 i oppdrag av NAV Troms og Finnmark å kartlegge faktorer som 

virker inn på sykefraværet, og som dermed kan bidra til forskjeller i sykefravær. Arbeidet har 

ført til den rapporten du nå sitter med. 

Rapporten gir en beskrivelse av sykefraværet i Troms og Finnmarks 39 kommuner i 

2020, og mulige årsaker til forskjeller i sykefravær, både mellom fylket og resten av landet og 

innbyrdes mellom kommunene i fylket. 

Målet med rapporten er at den skal kunne brukes aktivt i opplysningsøyemed i alle 

fylkets 39 kommuner, spesielt rettet inn mot NAV-ansatte og helsepersonell som står i direkte 

kontakt med sykmeldte arbeidstakere.  

 Rapportens del 1 gir en oversikt over befolkningsutviklingen i Troms og Finnmark og 

en gjennomgang av befolkningsutviklingen i hver av kommunene over tid. Grunnen til at dette 

er vektlagt i så stor grad, er at befolkningssammensetningen kan ha stor betydning for forventet 

sykdom i den samme befolkningen.  

 Del 2 beskriver sykefraværet i Troms og Finnmark i 2020, med sammenlignende data 

også mellom fylket og for landet som helhet. Etter en gjennomgang av data på fylkesnivå 

omtales sykefraværet i hver av fylkets kommuner, gruppert etter NAVs inndeling i GEO-

områder. Det er tatt med tabeller som viser endel grunnlagsdata for hver av kommunene. 

Hensikten er å lette sammenligningen av sykefraværet mellom kommunene i det aktuelle Geo-

området, basert på faktorer ved befolkningssammensetningen som antas å påvirke 

sykefraværet. 

 Del 3 inneholder utdypende data om Troms og Finnmark knyttet til folketall, 

alderssammensetning, inn- og utflytting, også relatert til utenlandske statsborgere, og 

beskrivelse av kommunevise forskjeller gruppert ut fra folketall. Denne delen er ment som et 

supplement til del 1 og 2 for å kunne gi en dypere innsikt i forskjeller mellom landsdeler og 

kommuner som kan påvirke forskjeller i sykefravær, også ut fra befolkningsutviklingen over 

tid.  

Grunnen til at en så stor del av rapporten inneholder data som ikke direkte handler om 

sykefraværet, er at faktorer som folketallsutvikling, inn- og utflytting, fødselsoverskudd, alder, 

kjønn og utdanningsnivå i stor grad antas å påvirke sykefraværstallene. Når slike egenskaper 

ved befolkningsgrupper varierer så sterkt mellom kommuner, fylker og landsdeler, er det av 

interesse å finne ut om variasjonene også gir utslag i variasjoner i sykefravær. 
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I sum inneholder rapporten nær 100 figurer og vel 100 tabeller. Det er lagt stor vekt på 

å kvalitetssikre datamaterialet som ligger til grunn for de ulike presentasjonene og teksten til 

disse. Med et så omfattende tallmateriale vil det imidlertid være nesten umulig helt ut å gardere 

seg mot at enkeltfigurer og enkelttabeller kan inneholde feil. Til dels justeres også 

enkeltresultater i databasene hos NAV og Statistisk Sentralbyrå, uten at det vil være mulig å 

gjøre tilsvarende etterjusteringer i en rapport som denne. 

Enkeltfeil vil likevel neppe påvirke det overordnede bildet av sykefraværet i Troms og 

Finnmark. Ved å gjennomføre tilsvarende utredningsarbeid årlig, vil også påvisningen av 

generelle trender som består over tid samtidig bidra til å styrke konklusjonene om årsaker til 

forskjeller i sykefravær. Målet må være å redusere sykefraværet der dette framstår som rimelig 

og fornuftig, samtidig som forskjeller i sykefravær bør aksepteres der dette er basert på forhold 

som naturlig skaper slike forskjeller.  

Grunnlagsdata i rapportens del 2, kapitlene 2.1 til 2.14, er gjennomgått og bearbeidet til 

figurer og tabeller av seniorrådgiver i NAV Troms og Finnmark, Oddmund Klæboe. Jeg vil 

rette en stor takk til ham for det arbeidet han har nedlagt for å hente ut data, og også for gode 

råd han har gitt underveis i prosessen. Takk, Oddmund!  

Mange ansatte i NAV Troms og Finnmark, inkludert en samlet ledelse for ulike deler 

av NAVs virksomhet i fylket og NAVs rådgivende leger i fylket, har også aktivt støttet opp om 

og bidratt med råd og veiledning til det kartleggingsarbeidet som nå munner ut i denne 

rapporten. Ingen nevnt, ingen glemt. Takk til dere alle! 

Til hver især som leser denne rapporten: Jeg tar svært gjerne mot tilbakemeldinger som 

kan bidra til at det videre kartleggingsarbeidet kan forbedres og utvikles ytterligere. Benytt da 

gjerne min e-postadresse: olav.gunnar.ballo@nav.no. 

God lesing! 

 

Alta 16/10 - 2021 

 

Olav Gunnar Ballo 

Rådgivende overlege 

NAV Troms og Finnmark 
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Sammendrag. 
 

Befolkningsutvikling. Mellom 2000 og 2020 vokste innbyggertallet i Troms og Finnmark med 

16.565, til drøye 243.000. Tromsø alene hadde en vekst på nær 18.000 innbyggere (30,1 %). 

Alta (23,5 %), Hammerfest (10,3 %), Sør-Varanger (6,6 %), Sørreisa (5,2 %), Harstad (4,6%), 

Bardu (3,0 %) og Nordreisa (0,8 %) hadde også folketallsvekst. Øvrige 31 kommuner i fylket 

hadde nedgang i folketallet i perioden. Tilbakegangen var prosentvis størst i noen av de minste 

kommunene, som Loppa (- 37,7 %), Vardø (- 25,1 %), Ibestad (- 22,8 %), Berlevåg (- 22,6 %), 

Dyrøy (- 19,0 %) og Gratangen (- 18,8 %). 

Sykefravær. Det legemeldte sykefraværet økte på landsbasis fra 5,0 prosent i 2019 til 

5,3 prosent i 2020. I Troms og Finnmark økte tilsvarende fravær i samme periode fra 5,6 til 6,1 

prosent. Dette er nesthøyest av fylkene i landet, bak Nordland (6,3 %). Nordland har ligget 

høyest og Troms og Finnmark nesthøyest i sykefravær i hele perioden 2016 til 2020, mens Oslo 

har ligget lavest. 

Næringstype med høyest fravær. Det aller høyeste sykefraværet i 2020 var innenfor 

helse- og sosialtjenester (inkludert pleie- og omsorgsyrker), både på landsbasis og i Troms og 

Finnmark. I Troms og Finnmark var 41,6 prosent av alle dagsverk blant kvinner og 10,3 prosent 

blant menn knyttet til denne næringssektoren. Dette er klart høyere enn på landsbasis (35,4 % 

blant kvinner, 7,3 % blant menn).  

Det legemeldte sykefraværet blant kvinner i Troms og Finnmark innen denne sektoren 

var 9,1 prosent i 2020, mens den var 4,9 prosent blant menn. Også dette er høyere enn på 

landsbasis (8,5 % for kvinner, 4,8 % blant menn). Kombinasjonen av at flere arbeider innen 

helse- og sosialsektoren i Troms og Finnmark enn på landsbasis, og at andelen sykmeldte i 

Troms og Finnmark innen denne sektoren er høyere enn for Norge som helhet, er en vesentlig 

faktor for høyere sykefravær i Troms og Finnmark enn i størstedelen av landet for øvrig.  

Sykefravær og alder. Det generelle sykefraværet øker med alderen, og er høyest i 

aldersgruppen 60-64 år. Blant menn øker fraværet jevnt gjennom alle årsklasser fram mot 

pensjonsalder. Blant kvinner når sykefraværet en topp mellom 30 til 34 år, før det går ned fram 

til 40 års alder, da det på ny stiger.  

Forskjellen i sykefravær mellom kjønnene er aller størst i aldersgruppen 30-34 år, med 

4,1 prosentpoeng. Dette innebærer at kvinner mellom 30 og 34 år på landsbasis i gjennomsnitt 

har et sykefravær som er over det dobbelte av menn. Fra 35 års alder avtar forskjellen i 

sykefravær mellom kjønnene fram til pensjonsalder. 
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Sykefravær og diagnoser. 39,5 prosent av sykefraværsdagene i Troms og Finnmark i 

2020 var knyttet til diagnosegruppen Muskel-/skjelettsykdommer, mens andelen knyttet til 

Psykiske sykdommer var 21,5 prosent. Tilsvarende tall på landsbasis var 36,1 prosent og 21,5 

prosent. Når det gjelder sykmeldinger knyttet til Luftveissykdommer lå Troms og Finnmark 

lavere enn Norge samlet (7,2 % mot 9,2% på landsbasis) i 2020. En vesentlig årsak kan være 

at forekomsten av koronasmitte var lavere i Troms og Finnmark enn i de fleste av de andre 

fylkene i 2020. 

Sykefravær og sysselsetting. Det er lavere arbeidsledighet i Troms og Finnmark enn 

for Norge samlet. Høy sysselsetting gir bedre forutsetninger for at også personer med et 

forventet høyere sykefravær kommer i arbeid. Summen av helt arbeidsledige og helt sykmeldte 

for både Norge og Troms og Finnmark var 10 prosent i 2020, fordelt på 5 prosent helt 

arbeidsledige og 5 prosent helt sykmeldte for Norge og 4,3 prosent helt arbeidsledige og 5,7 

prosent helt sykmeldte i Troms og Finnmark. 

 Sesongvariasjoner og sykefravær. Sykefraværet er normalt lavest i 3. kvartal (juli -

september). Det stiger i 4. kvartal (oktober - desember) og 1. kvartal (januar - mars) påfølgende 

år, da det når sitt høyeste nivå. Deretter går fraværet på ny ned i 2. kvartal (april -juni), for så å 

nå sitt laveste nivå igjen i 3. kvartal. 

 Tendensen er den samme for begge kjønn. Den sesongvise variasjonen er imidlertid 

større for kvinner enn menn. Dette innebærer at den største forskjellen i sykefravær mellom 

kjønnene er i 1. kvartal, og den minste i tredje kvartal. 

Årsaker til forskjeller i sykefravær. Kartleggingen i denne rapporten viser forskjeller 

mellom Troms og Finnmark og landet, og mellom kommunene i fylket, både når det gjelder 

sykefraværet generelt, blant menn og kvinner, i ulike aldersgrupper, innenfor ulike 

yrkesgrupper og når det gjelder diagnoser.  

Analyser av sykefravær over tid viser endel enkeltfaktorer som bidrar til at sykefraværet 

øker. Nedenfor er angitt elleve slike faktorer (A-I). De fleste av faktorene er lite påvirkbare, 

men kan være en delforklaring på forskjeller mellom kommuner og fylker.  

A og B: Økt utflytting og fødselsunderskudd, fordi begge faktorer bidrar til at aldringen 

i befolkningen øker. C: Mange fødsler i kommune, fordi en høy andel av de gravide blir 

sykmeldt. D, E og F: Lav andel barn og unge (0-17 år), lav andel voksne mellom 18 og 49 år, 

og høy andel voksne mellom 50 og 66 år, fordi sykdom øker med økende alder. G: Høy andel 

av befolkningen over 80 år, fordi det øker behovet for flere ansatte i pleie- og omsorgsyrker, 

der sykefraværet er høyt. H: Høy andel ansatte i helsevesenet, fordi ansatte her har det høyeste 

fraværet. I: Få ansatte i helsevesenet med høy utdannelse, fordi sykefraværet går ned med økt 
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utdannelse J: Høy sysselsetting, fordi flere med forventet høyere fravær da sysselsettes K: Høyt 

folketall, fordi det gjør oppfølgingen av hver sykmeldt mere krevende. 

Basert på ovenstående liste vil forutsetningene for kommunene i Troms og Finnmark til 

å ha lavt sykefravær (i synkende rekkefølge være): 1. Båtsfjord. 2. Alta. 3. Tromsø. 4. 

Kautokeino. 5. Hasvik. 6. Hammerfest. 7. Sør-Varanger. 8. Nesseby. 9. Gamvik. 10. Sørreisa. 

11. Bardu. 12. Nordkapp. 13. Harstad. 14. Nordreisa. 15. Lavangen. 16. Skjervøy. 17. Vadsø. 

18. Målselv. 19. Karasjok. 20. Porsanger. 21. Vardø. 22. Salangen. 23. Måsøy. 24. Senja. 25. 

Storfjord. 26. Tana. 27. Lebesby. 28. Berlevåg. 29. Balsfjord. 30. Gratangen. 31. Kåfjord. 32. 

Kvæfjord. 33. Ibestad. 34. Tjeldsund. 35. Lyngen. 36. Loppa. 37. Kvænangen. 38. Karlsøy. 39. 

Dyrøy. 
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Del 1. Troms og Finnmark: ett fylke fra 2020. 

 
1. januar 2020 ble Troms og Finnmark slått sammen til ett fylke. Mens Troms før fusjonen 

hadde 24 kommuner og Finnmark 19, har det nye Troms og Finnmark fylke 39 kommuner. 

Nedgangen fra 43 kommuner skyldes kommunesammenslåinger.  

Kvalsund har blitt en del av Hammerfest kommune, mens kommunene Berg, Lenvik, 

Torsken og Tranøy er fusjonert til Senja kommune. Nye Tjeldsund kommune er nå en del av 

Troms og Finnmark, etter at tidligere Tjeldsund kommune, som opprinnelig lå i Nordland fylke, 

ble slått sammen med Skånland i Troms. Alle kommunefusjonene har skjedd samtidig med 

fylkessammenslåingen.  

Troms og Finnmark hadde pr 1. januar 2020 243.311 innbyggere. Med et areal på 74.829 

km2 er det Norges største fylke i flateinnhold. De tre største kommunene i Norge ligger i Troms 

og Finnmark: Kautokeino, Karasjok og Porsanger. Også kommunene Tana (5), Sør-Varanger 

(6), Alta (7), Lebesby (8) og Nordreisa (9) er blant landets ti største i areal. Bare kommunene 

Rana (4) og Narvik (10) befinner seg utenfor Troms og Finnmark, blant landets ti største 

kommuner i areal. 

Samtidig som Troms og Finnmark er det arealmessig største fylket i landet, er det bare 

Nordland som har færre innbyggere. Troms og Finnmark har dermed den laveste folketettheten 

(innbyggere pr kvadratkilometer) av landets fylker. 

 

 
Figur 1.1. Kart over Troms og Finnmark fylke. (Kilde: Kartverket) 
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1.1. Folketall, alder og sykefravær. 

 

Forekomst av sykdom øker med stigende alder. Alderssammensetningen blant arbeidstakere 

har dermed også betydning for forventet sykefravær.  

 I tillegg vil en høy andel eldre kreve flere ansatte innen omsorgsyrkene både innen den 

hjemmebaserte omsorgen og gjennom behov for flere sykehjemsplasser. 

 Alderssammensetningen i befolkningen bestemmes særlig av to faktorer: antall fødte 

minus antall døde (fødselsoverskudd) og antall mennesker som flytter inn i en kommune minus 

antall som flytter ut (netto innflytting).  

I kommuner med betydelig fødselsoverskudd, kombinert med netto innflytting, vil 

folketallet øke. Fordi mobiliteten er høyere blant den yngre delen av befolkningen enn hos den 

eldre, vil økt innflytting og store fødselsoverskudd motvirke en stigning av 

gjennomsnittsalderen i befolkningen.  

 En gjennomgang av fødselsoverskudd og netto innflytting vil dermed både kunne si noe 

om forventet befolkningsutvikling, om forventet alderssammensetning i samme befolkning, og 

forventet sykdomsutvikling i befolkningen over tid.  

Som omtalt over gir en aldring i befolkningen i utgangspunktet en forventet økning i 

sykefravær, fordi det er større forekomst av sykdom blant eldre enn blant yngre.  

 Selv om en nedgang i fødselstall over tid vil føre til en aldring i befolkningen, som 

forsterkes av at gjennomsnittsalderen i Norge går opp, er det imidlertid også faktorer som 

påvirker tallene i motsatt retning. 

Det finnes grupper av yngre arbeidstakere som er overrepresentert i 

sykefraværsstatistikken. En nedgang i disse gruppene vil dermed kunne føre til en nedgang i 

sykefravær, slik at bildet dermed blir mere sammensatt når årsaker til endringer i samlet 

sykefravær skal vurderes. 

Selv om graviditet ikke er en sykdom, er det likevel en høy forekomst av sykmeldte 

blant gravide. 

Ifølge en artikkel på nettstedet Forskning.no, publisert 5/7–15,* var gravide i 1993 

gjennomsnittlig sykmeldt 18 prosent av arbeidsdagene fram til 30 dager før fødselen. I 2005 

var gravide i gjennomsnitt sykmeldt 30 prosent av arbeidsdagene. 

I artikkelen beskrives at flere blir sykmeldt ved alvorlige livshendelser nå enn før. Den 

største økningen er i sammenheng med graviditet, finner forskere ved Frischsenteret i Oslo. 



 

 14 

Det totale sykefraværet har økt siden begynnelsen av 1990-tallet. Ifølge nevnte artikkel 

har fravær i sammenheng med store livshendelser økt enda en god del mer.  

 Forskerne som gjennomførte studien trodde på forhånd at økt sykmelding blant gravide 

kunne ha sammenheng med at kvinner blir gravide senere i livet nå enn de ble før. Men 

analysene viste tvert imot at økningen hadde vært sterkest blant de unge gravide. 

Dette gjorde, ifølge samme artikkel, at forskerne tror det har skjedd en eller annen form for 

holdningsendring blant de gravide, blant arbeidsgivere eller blant leger. 

 For gravide økte sykefraværet fra 1993 til 2005 ifølge artikkelen med 61 prosent mer 

enn blant ikke-gravide kvinner som ellers var i samme situasjon. 

 I en artikkel publisert av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 31/1–19** vises det til 

en sammenligning av to datakilder for kartlegging av sykefravær blant gravide. Den ene kilden 

er Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), ledet av Folkehelseinstituttet. Dette er 

verdens største studie som følger opp mors og barns helse blant nær 100 000 kvinner som var 

gravide på begynnelsen av 2000-tallet. Den andre datakilden er sykefraværsregistrering i 

nasjonale registre som administreres av Statistisk sentralbyrå og NAV.  

Sammenligning av begge kilder viser at tallene fra Statistisk Sentralbyrå og NAV er 

mest pålitelige når det kommer til kartlegging av sykefravær blant gravide, fordi MoBa-

undersøkelsen i stor grad er basert på spørreundersøkelser, og dermed bare indirekte viser det 

faktisk registrerte fraværet. Registreringene av individuelle fravær hos SSB og NAV oppdateres 

kontinuerlig og samles i forløpsdatabasen FD-Trygd.  

Nær halvparten av alle gravide (48 %) hadde i denne databasen et sykefravær på 17 

dager eller mer i kartleggingen som er utført av STAMI. I tillegg kommer sykefravær blant 

gravide som kun hadde sykefravær i arbeidsgiverperioden på 16 dager. 

Kartleggingen foretatt av STAMI viste at det er en sammenheng mellom sykefraværet 

blant gravide og utdanningsnivå, der de med høyest utdanning har lavest fravær. Dette stemmer 

med data for andre sykmeldte, men med den forskjellen at det generelle sykefraværet blant 

gravide er langt høyere enn generelt i befolkningen, og også øker mer enn generelt i 

befolkningen. 

Faktisk.no har som formål å faktasjekke ulike påstander framsatt i media.*** I en 

artikkel på nettstedet faktisk.no har de tatt for seg påstander om at Norge har det høyeste 

sykefraværet i verden. I artikkelen presenteres ulike målemetoder for å sammenligne 

sykefravær mellom ulike land, også korrigert for ulike velferdsmodeller som krever tilpasninger 

for å gjøre data sammenlignbare. 
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Som en konsekvens av de dataene som presenteres i artikkelen til nettstedet faktisk.no 

trekkes følgende konklusjon: «Norges «ledelse» (i sykefravær, vår anm.) på de andre landene 

er ifølge Probas* modell betydelig høyere enn det som kan forklares ut fra ulike 

sykefraværsordninger i de nordeuropeiske landene. Det er derfor dekning for å si at Norge har 

verdens høyeste sykefravær.» (*Proba samfunnsanalyse er et norsk firma som leverer 

forskning, utredning og rådgiving på oppdrag fra eksterne bestillere.) 

Med utgangspunkt i at Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder sykefravær, og at 

blant grupper av sykmeldte sykefraværet er spesielt høyt hos gravide, er det rimelig å søke 

forklaringer på hva det høye sykefraværet blant gravide kan skyldes.  
*https://forskning.no/partner-arbeid-svangerskap/sykefravaer-ved-graviditet-har-okt/484950 

**https://stami.no/sammenligner-datakilder-om-sykefravaer-blant-gravide/ 

***https://www.faktisk.no/faktasjekker/ejo/norge-har-verdens-hoyeste-sykefravaer 
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1.2. Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark 1951 - 2020. 

 
Folketallet i Norge økte fra 3,28 millioner personer i 1951 til 5,36 millioner i 2020 (tilsvarende 

en vekst på 63,5 %). I samme periode utgjør veksten for Troms og Finnmark 32,4 %, en økning 

fra knapt 184.000 i 1951 til drøye 243.000 i 2020. 

 

 

 

 
Figur 1.2.1. Befolkningsutviklingen i Norge og i Troms og Finnmark samlet, fra 1951 til 2020. 

 

Siden befolkningsutviklingen i Troms og Finnmark har vært ulik, er nedenstående figur tatt 

med for å illustrere forskjellen mellom de to tidligere fylkene. Som det framgår av figuren, har 

Troms hatt en vekst i hele perioden fra 1951 til 2019. Denne veksten var størst i perioden fram 

til 1980, hvorpå den flatet ut det neste tiåret, for så å ta seg opp igjen fra 1990. 

 I Finnmark var det en jevn vekst i folketallet fra 1951 til 1975, da innbyggertallet nådde 

sitt maksimum, med vel 78.000 innbyggere. Fra 1976 til 1989 falt folketallet i Finnmark til 

74.000 innbyggere. Folketallet økte moderat det neste tiåret, for så på ny å falle, til 72.399 

innbyggere i 2008. Dette var fylkets laveste innbyggertall siden 1961 (72.104).  

Fra 2009 har folketallet igjen steget til 76.167 i 2018. Dette innebærer likevel at det 

bodde færre mennesker i Finnmark i 2019 enn i 1969 (-0,9 %), parallelt med at samlet folketall 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

19
51

19
53

19
55

19
57

19
59

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

Norge Troms og Finnmark



 

 17 

i Norge økte med 1,5 millioner mennesker (40,1 %) i samme periode, og i Troms med vel 

30.000 (23,3 %). 

 

 

 

 
Figur 1.2.2. Befolkningsutviklingen i fylkene Troms og Finnmark fra 1951 til 2019. 
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1.3. Konsekvenser av endringer i befolkningens sammensetning over tid. 

 

Forskjeller i befolkningsutvikling mellom regioner, fylker og kommuner fører også til 

endringer i sammensetning av befolkningen. Et fødselsunderskudd (færre fødte enn døde) vil 

over tid føre til at gjennomsnittsalderen i befolkningen øker. Dette vil særlig gjøre seg gjeldende 

ved en samtidig netto utflytting (flere flytter ut enn de som flytter inn), fordi det vanligvis er de 

unge som flytter ut for å ta utdanning eller finne seg arbeid, mens den eldre delen av 

befolkningen blir igjen.  

Over tid fører en økning av gjennomsnittsalderen i en befolkning til at det blir en 

ubalanse mellom yrkesaktive på den ene siden og arbeidsuføre og alderspensjonister på den 

andre siden. Dette setter velferdsordningene under press, ved at en synkende andel av 

befolkningen må bidra til å finansiere de ytelsene som en økende andel skal ha utbetalt. Særlig 

er det grunn til å forvente en betydelig økning av alderspensjonister.  

Utviklingen framover mot 2040 tilsier at enkelte kommuner i løpet av de neste tjue årene 

vil kunne oppleve å ha ned mot én yrkesaktiv for hver pensjonist.  

Behovet for fagpersonell innen helse- og omsorgstjenester vil øke, for å kunne ta hånd 

om en stadig eldre befolkning. Men fordi den yrkesaktive delen av befolkningen gradvis 

reduseres over tid, vil misforholdet mellom behov og tilgjengelighet øke. Med en slik utvikling 

vil kommuner med høy andel eldre og mangel på arbeidskraft over tid ikke kunne løse 

oppgavene alene.  

Slike kommuner vil også ha en forventet høyere andel sykmeldte, fordi omsorgsyrker 

er fysisk belastende og generelt fører til høyere sykefravær enn yrker med større grad av 

fleksibilitet og bedre muligheter for tilpasninger ved helseplager hos den ansatte.  

Høyere utdanning har ofte som konsekvens at arbeidsoppgavene som kan utføres blir 

mer fleksible og bedre kan tilpasses den enkeltes helsetilstand. Dette vil i sin tur påvirke 

muligheten for å unngå fravær ved sykdom.  

Det ligger dermed et element av forutsigbarhet i folketallsutviklingen over tid, der man 

vil forvente at kommuner med en yngre befolkning, som samtidig vokser, vil ha et forventet 

lavere sykefravær enn en kommune med en eldre befolkning, et lavere utdanningsnivå og høye 

fraflyttingstall. 
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1.4. Befolkningsutviklingen i kommunene i Troms og Finnmark 2000 –2020. 

 
Som anført i innledningskapittelet om Troms og Finnmark, har det i forbindelse med 

kommunereformen skjedd endringer som berører flere av kommunene i fylket.  

Senja er tilkommet som ny kommune fra 1. januar 2020, Hammerfest er slått sammen 

med Kvalsund fra samme dato, og Tjeldsund er ikke lenger en del av Nordland ved inngangen 

til det nye tiåret etter å ha blitt slått sammen med Skånland i Troms. 

Folketallet for hver av kommunene i nedenstående tabeller tar utgangspunkt i 

kommunegrensene pr1. januar 2020, slik at disse gir sammenlignbare data mellom årene 2000 

og 2020.  

Med dette som utgangspunkt har åtte av fylkets 39 kommuner hatt vekst i folketallet 

gjennom tjueårsperioden, mens øvrige 31 kommuner har hatt en tilbakegang på mellom -0,2 

prosent (Skjervøy) og -37,7 prosent (Loppa).  

Folketallet for Troms og Finnmark samlet viser en vekst fra 226.746 i 2000 (inkludert 

Tjeldsund) til 243.311 i 2020 (+ 16.565 personer/ + 7,3 %). Dette innebærer at fylket, når 

Tromsøs vekst (+ 17.829 personer) holdes utenfor, har hatt en tilbakegang i folketall på nær 

1.300 personer (- 0,6 %) i løpet av tjueårsperioden. Median folketallsutvikling (svarende til 

kommunen midt i det statistiske materialet) i perioden er - 9,1 prosent. 

Den følgende presentasjonen inneholder tabeller for folketallet i kommunene i Troms 

og Finnmark i 2000 og 2020, med prosentvis endring for hver av kommunene fra 2000 til 2020. 

Men fordi noen kommuner har opplevd relativt stabile folketall gjennom hele perioden, mens 

andre kommuner har hatt større svingninger, noen også med både vekst og tilbakegang i 

perioden, er det i tillegg tatt med figurer som viser folketallsutvikling for hvert år i perioden.  
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1.4.1. Befolkningsutviklingen i fylkets seks største kommuner 2000 –2020. 
 

Tromsø hadde i 2020 med sine nær 77.000 mennesker 31,6 % av befolkningen i Troms og 

Finnmark. Ingen kommuner i fylket har hatt en tilsvarende befolkningsvekst gjennom de siste 

femti årene, verken i absolutte tall eller i prosent. Mens Tromsø kommune vokste med 30 % 

fra år 2000 til 2020, var tilsvarende vekst for Norge samlet på 20 %. 

 Tre av fylkets 39 kommuner hadde i 2020 mer enn 20.000 innbyggere. Harstad er med 

sine drøye 24.000 innbyggere neststørst, mens Alta følger etter med et folketall på 20.789 pr 1. 

januar 2020.  

Etter kommunesammenslåingen i 2020 har nye Senja kommune 14.851 innbyggere. 

Hammerfest har etter kommunesammenslåingen med Kvalsund et folketall på 11.448, mens 

tilsvarende tall for Sør-Varanger er 10.158. 

 Av kommunene i fylket utenom Tromsø har Alta hatt størst vekst i tidsrommet, med 

23,5 %. Hammerfest vokste med 10,9 % og Sør-Varanger kommune med 6,6 %. Til 

sammenligning hadde Harstad en vekst på 4,5 % fra 2000 til 2020. Folketallet samlet for 

kommunene som fra 2020 utgjorde Senja, gikk tilbake med 1 % mellom 2000 og 2020. 

 

 
Figur 1.4.1.1. Befolkningsutviklingen i fylkets seks største kommuner, 2000 –2020.  
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1.4.2. Befolkningsutviklingen i kommuner med folketall mellom 4.000 og 10.000, 00 – 20. 
 

Seks kommuner i fylket hadde i 2020 et folketall mellom 4.000 og 10.000 innbyggere. Det er 

samme antall som i år 2000. Men mens Bardu vokste til å ha mer enn 4000 innbyggere i 2016, 

gikk folketallet i Porsanger i 2010 under 4000, og har siden vært under.  

Mens kommunene Bardu (+ 3 %) og Nordreisa (+ 0,8 %) hadde en mindre økning i 

folketallet i perioden, gikk innbyggertallet tilbake i de øvrige kommunene, med - 9,1 % i 

Tjeldsund, - 8,3 % i Vadsø, - 5,8 % i Målselv, og - 3,3 % i Balsfjord. 

   

 

 
Figur 1.4.2.1. Befolkningsutviklingen i kommuner i Troms og Finnmark med folketall mellom 4.000 
og 10.000 innbyggere, 2000 –2020. 
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1.4.3. Befolkningsutviklingen i kommuner med folketall mellom 2.900 og 4.000, 00 –20. 
 
Sørreisa har de siste tjue år hatt en moderat vekst, på 5,2 %, mens både Tana og Kautokeino 

gikk tilbake med 5,1 % i samme periode. Skjervøys folketall har svingt mellom drøye 4.000 og 

knappe 3.900 innbyggere, men for perioden sett under ett er endringen minimal (minus 0,2 %).  

 Den mest dramatiske endringen i folketall har skjedd i Porsanger, med en tilbakegang 

på 10,2 % siste 20 år. Nedbyggingen av Forsvaret i kommunen framstår som en vesentlig årsak 

til dette. Med gjenoppbyggingen som nå skjer ved Porsangmoen vil man kunne forvente en 

fornyet vekst i kommunen i årene som kommer. 

 

 

 
Figur 1.4.3.1. Befolkningsutviklingen i kommuner i Troms og Finnmark med folketall mellom 2.900 
og 4.000 innbyggere, 2000 –2020. 
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1.4.4. Befolkningsutviklingen i kommuner med folketall mellom 2.000 og 2.900, 00 – 20. 
 

Felles for alle de seks kommunene som i 2020 hadde mellom 2.000 og 2.900 innbyggere, er at 

de har hatt tilbakegang i folketallet gjennom de siste tjue årene. Denne har vært størst i 

Kvæfjord (-13,6 %) og Lyngen (-13,4 %), mens Karlsøy og Båtsfjord tapte henholdsvis 11,9 

og 10,1 prosent av sin befolkning i dette tidsrommet.  

For Karasjok og Salangen var tilsvarende tall minus 9,4 og minus 8,5 %. 

 

 

 
Figur 1.4.4.1. Befolkningsutviklingen i kommuner i Troms og Finnmark med folketall mellom 2.000 
og 2.900 innbyggere: 2000–2020. 
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1.4.5. Befolkningsutviklingen i kommuner med folketall mellom 1.200 og 2.000, 00 – 20. 
 

I fem av de seks kystkommunene gikk folketallet tilbake med mer enn 10 prosent mellom 2000 

og 2020. Størst var nedgangen i Vardø, med 25 %, etterfulgt av Ibestad, med minus 22,8 %, 

Måsøy 17,1 %, Kåfjord 12,6 % og Lebesby 11,8 %. Av disse seks kommunene hadde bare 

Storfjord (minus 2,3 %) relativt stabilt folketall i perioden. 

 

 
Figur 1.4.5.1. Befolkningsutviklingen i kommuner i Troms og Finnmark med folketall mellom 1.200 
og 2.000 innbyggere: 2000 –2020. 
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1.4.6. Befolkningsutviklingen i kommuner med folketall mellom 1.000 og 1.200, 00 – 20. 
 

Felles for alle kommunene, med unntak av Lavangen, er en tilbakegang i folketallet med mer 

enn 10 % i perioden. Tallene for Dyrøy, Gratangen og Kvænangen var henholdsvis 19 %, 

18,9 % og 17 %, mens nedgangen var på 17 % i Kvænangen og 16,3 % i Hasvik.  

 Til sammenligning holdt folketallet seg relativt stabilt i Lavangen mellom 2000 og 

2020, med en mindre tilbakegang på 1,7 %. 

 

 
Figur 1.4.6.1. Befolkningsutviklingen i kommuner i Troms og Finnmark med folketall mellom 1.000 
og 1.200 innbyggere, 2000 –2020. 
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1.4.7. Befolkningsutviklingen i kommuner med folketall under 1.000 innbyggere, 00–20. 
 

I 2000 var Nesseby den eneste av kommunene i Troms og Finnmark med under 1000 

innbyggere. Etter at Nesseby opplevde nedgang det første tiåret, vokste innbyggertallet i 

kommunen mellom 2010 og 2020, slik at Nesseby, når perioden betraktes under ett, kun har 

hatt en mindre nedgang i folketall (minus 4 %).  

 Berlevåg har, med unntak for årene 2013 og 2014, hatt tilbakegang i folketallet i hele 

perioden fra 2000 til 2020. Den samlede nedgangen er på 22,6 %.  

 Den største relative befolkningsnedgangen av fylkets 39 kommuner har Loppa hatt. 

Mens det bodde 1426 mennesker i kommunen i år 2000, hadde tallet sunket til 888 mennesker 

1. januar 2020. Dette tilsvarer en nedgang på 37,7 %. 

 I andre kvartal 2020 gikk også folketallet i Hasvik under 1000. Til gjengjeld var 

kommunen én av kun åtte kommuner i Troms og Finnmark som hadde vekst mellom andre og 

tredje kvartal 2020.* 

 

 
Figur 1.4.7.1. Befolkningsutviklingen i kommuner i Troms og Finnmark med folketall under 1.000 
innbyggere: 2000 –2020. 
* Øvrige kommuner var Tromsø, Tjeldsund, Gratangen, Lyngen, Loppa, Karasjok og Sør-Varanger. 
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1.4.8. Samlet vurdering av folketallsutviklingen i Troms og Finnmark. 
 

Den generelle utviklingen både i Norge, Europa og den øvrige delen av verden er at en stadig 

større andel av befolkningen bor i større tettsteder og byer. Det er også denne utviklingen som 

har preget Troms og Finnmark helt fra 1960-tallet og fram til nå.  

 Pr 1. januar 2020 var det 356 kommuner i Norge. Fire av fem nordmenn bor i 100 av 

disse kommunene, og andelen øker for hvert år. Blant landets 100 folkerikeste kommuner ligger 

fire i Troms og Finnmark (Tromsø, Harstad, Alta og Senja). 

Bare fra 2019 til 2020 økte andelen som bor i byer og tettsteder i Norge med 1 %. Over 

tid har dette en dramatisk konsekvens for særlig de minste kommunene, ved at det skjer en 

gradvis avfolking, både gjennom fraflytting, men også ved at fødselstallene går ned. Denne 

utviklingen kan man også se i kommunene i Troms og Finnmark, der de største kommunene 

vokser, mens de minste har til dels betydelig fall i folketallet over tid.  

Vilkåret for vekst er ikke alene samlet folketall i kommunen, men at kommunen har en 

tettstedsstruktur som gjør at befolkningen får ivaretatt brede velferdstilbud, som barnehage, 

skole, videre- og etterutdanning, helse- og omsorgstjenester, samt handels- og fritidstilbud. 

Men for at en kommune skal kunne ha brede velferdstilbud til sin befolkning, vil kommunen 

trenge personer til å utføre tjenestene. Dette krever i sin tur et minstemål av innbyggere. 

Kommuner som Tromsø, Harstad, Alta, Hammerfest og Sør-Varanger ser ut til å ha en 

senterstruktur som ivaretar disse behovene, synliggjort gjennom vekst også i perioder der 

folketallet for øvrig i de to tidligere fylkene har gått tilbake. 

Tromsø har vokst fra å være en norsk småby på tidlig femtitall til å være blant landets 

femten største tettsteder og byer i 2020. Tromsdalen, en bydel i Tromsø kommune, er ifølge 

tall fra Statistisk sentralbyrå det nest tettest befolkede området i Norge, etter Oslo. 

I Troms og Finnmark finnes det til sammen seks tettsteder med mer enn 8.000 

innbyggere, fordelt på de fire kommunene Tromsø (med tettstedene Tromsø: 40.926 

innbyggere, landets 15. største tettsted, Tromsdalen (17485/ 32), Kvaløysletta (8951/ 65), 

Harstad (20.920/ 25), Alta (15454/ 34) og Hammerfest (8016/ 71).  

Disse byene og tettstedene har alene 46 % av det samlede folketallet i Troms og 

Finnmark. De fire kommunene disse tettstedene ligger i, utgjorde 23,9 % av Troms og 

Finnmarks samlede folketall i 1951, 48,5 % i 2000, og 55 % i 2020.  

65 % av befolkningen i Troms og Finnmark bor i 2020 i de seks største kommunene, og 

tre av fire innbyggere bor i de ti største av fylkets 39 kommuner. Dette samsvarer med 

utviklingen på landsbasis. Selv om det til dels er store geografiske avstander mellom 
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kommunene i Troms og Finnmark, bor dermed likevel størstedelen av befolkningen ikke 

spesielt spredt.  

Konsekvensen av denne utviklingen i Troms og Finnmark er at de byene og tettstedene 

som alt er størst, vil forventes å ha en stadig større andel av fylkets samlede befolkning i de 

tiårene som kommer. Det innebærer også med stor sannsynlighet at fraflyttingen fra de minste 

stedene vil tilta i årene som kommer, fordi forskjellen i velferdstilbud mellom de største og de 

minste kommunene vil bli stadig større, samtidig som forventningen til slike tilbud er voksende 

i hele befolkningen.  

En ny tendens gjennom de siste årene er imidlertid at heller ikke de største kommunene 

i fylket har vekst, eller at denne har flatet ut. Ved utgangen av tredje kvartal 2020 hadde fire av 

de seks største kommunene i fylket (alle unntatt Tromsø og Sør-Varanger) tilbakegang i 

folketallet.  

Selv om tallutslagene kan synes små, innebærer de likevel at disse seks kommunene* 

reduserte sitt samlede folketall fra 158.832 pr 1. januar 2019 til 158.806 pr 1. oktober 2020.  

Med tanke på den til dels betydelige befolkningsveksten særlig Tromsø, men delvis også 

Alta har hatt gjennom mange tiår, er dette en ny tendens, som dersom den fortsetter, kan 

medføre betydelig tilbakegang i samlet folketall for Troms og Finnmark i årene som kommer.  

 
*De seks kommunene er Tromsø, Harstad, Alta, Senja, Hammerfest og Sør-Varanger. For Senja er samlet folketall 

i årene 2016 –2019 for de kommunene som fra 2020 utgjør nye Senja kommune, lagt til grunn. 
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Del 2. Sykefraværet i Troms og Finnmark. 
 
 

Det samlede sykefraværet i Norge økte fra 5,8 prosent i 2019 til 6,2 prosent i 2020. Størstedelen 

av dette var legemeldt sykefravær. Det egenmeldte sykefraværet har vært stabilt på 0,9 prosent 

mellom 2018 og 2020. Det legemeldte sykefraværet økte på landsbasis fra 5,0 prosent i 2019 

til 5,3 prosent i 2020. 

 NAVs statistikker tar utgangspunkt i det legemeldte sykefraværet. I de følgende 

tabellene og figurene er det derfor dette fraværet som er lagt til grunn. I Troms og Finnmark 

økte det legemeldte sykefraværet fra 5,6 prosent i 2019 til 6,1 prosent i 2020. Dette innebærer 

at Troms og Finnmark hadde det nest høyeste legemeldte sykefraværet på landsbasis, etter 

Nordland. Dette har også vært situasjonen i de foregående fire årene.  

 Også økningen i sykefravær var nest høyest i Troms og Finnmark, med 9 prosent fra 

2019 til 2020. Bare Agder (9,9 %) hadde en større økning. 

 Hva kan årsakene til at Nord-Norge generelt har et klart høyere sykefravær enn fylkene 

i Sør-Norge, og at denne tendensen har bestått over tid? Det er ikke lett å skulle gi noe klart og 

entydig svar på dette. Én faktor som nok har betydning, er forskjell i arbeidsmarked, 

utdanningsnivå og levesett mellom ulike befolkningsgrupper.  

 Over hele landet har primærnæringenes (fiskerier, jord- og skogbruk, bergverksdrift) 

andel av det samlede arbeidsmarkedet gått ned gjennom det siste hundreåret. Der disse utgjorde 

47 prosent av hele arbeidsmarkedet i 1900, var tallet sunket til 29 prosent i 1950, og helt ned 

til 2 prosent i 2020.  

Vareproduksjonens andel av arbeidsmarkedet økte fra 23 prosent i 1900 til 30 prosent i 

1950, for deretter på ny å gå ned, til 20 prosent i 2020, i takt med utfasing av 

produksjonsbedrifter til lavkostland. 

 Den store økningen av arbeidsplasser har skjedd innen tjenesteytende næringer. Mens 

disse utgjorde 30 prosent av arbeidsmarkedet i 1900, var andelen steget til 41 prosent i 1950 og 

videre til hele 78 prosent i 2020. 

 Denne utviklingen har imidlertid ikke vært lik over hele landet. Mens andelen 

tjenesteytende næringer og vareproduksjon samlet har vært sterkt økende i de tettest befolkede 

områdene og de største byene, på bekostning av primærnæringene, har primærnæringene 

fortsatt hatt en ikke ubetydelig betydning i mindre kommuner med store innslag av fiskerier, 

landbruk eller bergverksindustri.  
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Figur 2.1. Norge. Fordelingen av primær-, sekundær- og tertiærnæringer 1900 –2020.  
*Kilde: Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/faktaside/norsk-naeringsliv 

 

For mange av kommunene i Nord-Norge har fortsatt fiskerinæringen stor betydning, mens den 

har marginal betydning for den samlede sysselsettingen i byer som Oslo, Bergen, Trondheim 

eller Stavanger.  

Tradisjonelt har arbeid innen primærnæringene gjerne vært relatert til kortere 

utdanningsløp, eller manglende formalkompetanse utover grunnskole. Selv om dette har endret 

seg gjennom årene, ser man fortsatt store forskjeller i utdanningsnivå mellom fylkene i landet, 

og mellom kommuner i de ulike fylkene. I stor grad følger denne forskjellen forskjeller i 

yrkessammensetningen i de ulike fylkene og kommunene, som igjen kan tenke seg å gjenspeiles 

i forskjeller i sykefravær. 

En befolkning med høyt utdanningsnivå, lav gjennomsnittsalder og stor vekst i 

folketallet kan forventes å ha et laveregjennomsnittlig sykefravær enn en befolkning der 

gjennomsnittlig utdanningsnivå er lavt, i kombinasjon med høy gjennomsnittsalder og stor 

nedgang i folketallet. Som vist i kapittel 1 preges mange av kommunene i Troms og Finnmark 

av at flere av de nevnte faktorene slår ugunstig ut, noe som igjen forventes å gi utslag på 

sykefraværsstatistikkene. 
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Tabellene 2.1 og 2.2 viser fordelingen av sysselsatte innen de ulike næringsgruppene for Norge 

som helhet og for alle fylkene i 1. kvartal 2020. 

 Oslo har de siste fem årene hatt det laveste legemeldte sykefraværet i Norge. Vestland 

lå (jf. tabell 2.3.1) på landsgjennomsnittet i legemeldt sykefravær i alle enkeltår fra 2017 til 

2020, og nærmest landsgjennomsnittet (sammen med Viken) i 2016. Troms og Finnmark lå 

nest høyest, og Nordland høyest av alle fylkene i landet i legemeldt sykefravær i hele 

tidsperioden 2016 til 2020. 

 Som vist i tabell 2.1 har Oslo den laveste andelen sysselsatte innen jordbruk og skogbruk 

av de fire fylkene. Også når Oslo sammenlignes med øvrige fylker ligger Oslo lavest i landet 

når det gjelder prosentandel innenfor disse tradisjonelle primærnæringene. 

 Til sammenligning har Nordland den høyeste andelen (2,24 %), mens Innlandet 

kommer på andreplass (2,05 %) og Troms og Finnmark på tredjeplass (1,94 %). Det var også 

disse tre fylkene som hadde det høyeste legemeldte sykefraværet (jf. tabell 2.3.1) i alle enkeltår 

i perioden 2016 til 2020.*   

 Innlandet er det fylket i landet som har flest sysselsatte innenfor gruppen helse- og 

sosialtjenester (omfatter også pleie- og omsorgsyrkene innenfor helsesektoren), med 27,37 

prosent, etterfulgt av Troms og Finnmark (27,18 %) og Nordland (26,22 %). Aller lavest ligger 

Oslo (15,64 %).  

Helse- og omsorgssektoren er, som rapporten senere vil vise, yrkeskategorien med det 

høyeste sykefraværet. Fordi også svært mange er sysselsatt innenfor denne sektoren, gir dette 

store utslag på sykefraværet, samt regionale forskjeller i sykefravær, avhengig av hvor mange 

som arbeider innenfor sektoren i de ulike regionene og i enkeltkommuner.  

Selv om andelen de ulike næringene utgjør i de ulike fylkene, ikke alene kan forklare 

forskjeller i sykefravær, kan forskjeller i arbeidsmarkedstilbud mellom kommuner og regioner 

bidra til å forklare noen av disse forskjellene, uten at forklaringer dermed skal bli til 

bortforklaringer. Uansett hvilket arbeid en person har, bør det være et mål at så lenge helsen 

tillater det, vil det, også ut fra et helseperspektiv, være bra for den enkelte å ha et arbeid å gå 

til. 

Også andre sammenhenger mellom fordelingen av yrkesgrupper og andelen sykmeldte 

i ulike befolkningsgrupper kan utledes av tabellene nedenfor. Noen slike sammenhenger vil bli 

grundigere omtalt i de følgende kapitlene.  
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  Norge Viken Oslo Innlandet 

Vestfold 
og 
Telemark Agder 

Jordbruk, skogbruk 
og fiske 1,07 0,61 0,08 2,05 0,84 0,75 
Bergverksdrift og 
utvinning 2,2 0,92 0,1 0,2 0,37 0,36 
 Industri 7,73 7,42 2,87 9,04 9,9 10,48 
Elektrisitet, vann og 
renovasjon 1,18 0,93 1,0 1,5 1,42 1,3 
Bygge- og 
anleggsvirksomhet 8,4 9,91 6,58 9,03 9,68 9,53 
Varehandel, 
reparasjon av 
motorvogner 12,94 16,92 11,93 13,21 14,27 13,56 
Transport og lagring 5,02 5,74 4,47 4,01 4,5 4,35 
Overnattings- og 
serveringsvirksomhet 4,01 3,63 5,29 3,98 3,47 3,76 
Informasjon og 
kommunikasjon 3,45 3,31 8,57 1,6 2,09 1,63 
Finansiering og 
forsikring 1,68 1,08 4,13 1,14 0,72 1,23 
Teknisk 
tjenesteyting, 
eiendomsdrift 5,98 5,21 10,71 3,93 4,82 4,1 
Forretningsmessig 
tjenesteyting 5,53 5,28 7,95 3,69 4,64 4,41 
Off. adm., forsvar, 
sosialforsikring 6,0 4,21 7,25 5,78 5,02 5,39 
Undervisning 8,8 8,06 7,54 9,35 8,99 9,97 
Helse- og 
sosialtjenester 22,14 23,3 15,64 27,37 25,9 25,25 
Personlig 
tjenesteyting 3,89 3,45 5,89 4,12 3,37 3,91 

Tabell 2.1. Fordelingen av sysselsatte innenfor ulike næringskategorier, Norge, Øst- og Sørlandet, 1. 
kvartal 2020. 
*Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/13164/tableViewLayout1/ 
** Også Agder hadde, som Innlandet, et legemeldt sykefravær på 5,8 %, i 2020, etter Nordland (6,3 %) og Troms 
og Finnmark (6,1 %). 
  
Det vesentligste i dette innledningskapittelet til gjennomgangen av sykefravær i Troms og 

Finnmark er påpekningen av at når sykefravær mellom ulike befolkningsgrupper skal 

sammenlignes, er det viktig å ta hensyn til hvordan de ulike befolkningsgruppene er 

sammensatt, både med hensyn til alder, kjønn, utdanning, og til sammensetningen av 

arbeidsmarkedet regionalt og lokalt.  

Det gjelder her som i mange andre sammenhenger: Alt avhenger av alt. 
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  Rogaland Vestland 
Møre og 
Romsdal Trøndelag Nordland 

Troms og 
Finnmark 

Jordbruk, 
skogbruk og fiske 1,45 1,34 1,49 1,9 2,24 1,94 
Bergverksdrift og 
utvinning 11,88 2,85 1,77 0,84 0,75 1,01 
Industri 9,69 9,08 15,88 7,83 8,44 5,52 
Elektrisitet, vann 
og renovasjon 1,13 1,36 1,37 1,2 1,69 1,34 
Bygge- og 
anleggsvirksomhet 7,33 8,48 7,45 8,65 9,11 8,68 
Varehandel, 
reparasjon av 
motorvogner 11,05 11,47 12,34 11,79 11,92 11,79 
Transport og 
lagring 4,26 5,47 5,98 4,56 6,88 5,71 
Overnattings- og 
serverings-
virksomhet 3,93 3,72 2,86 4,15 3,72 4,7 
Informasjon og 
kommunikasjon 2,66 2,2 1,33 2,71 1,27 1,64 
Finansiering og 
forsikring 0,91 1,78 1,07 1,56 0,67 0,71 
Teknisk 
tjenesteyting, 
eiendomsdrift 5,18 5,72 4,45 6,28 3,73 4,06 
Forretningsmessig 
tjenesteyting 6,0 5,39 4,01 5,46 3,82 4,74 
Off. adm., forsvar, 
sosialforsikring 3,68 4,53 4,7 4,85 6,75 6,13 
Undervisning 7,89 9,6 8,57 11,52 9,57 11,22 
Helse- og 
sosialtjenester 19,66 23,32 23,81 23,33 26,22 27,18 
Personlig 
tjenesteyting 3,28 3,69 2,91 3,38 3,23 3,67 

Tabell 2.2. Fordelingen av sysselsatte innenfor ulike næringskategorier, Vestlandet og Nord-Norge, 1. 
kvartal 2020. 
*Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/13164/tableViewLayout1/ 
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2.1. Registering av sykefravær. 

 

Sykefravær kan angis på flere måter. En måte er å registrere antall personer som er fraværende, 

både i absolutte tall, og som andel av den samlede arbeidsstyrken i prosent.  

En utfordring med denne måten å beskrive fravær på er at den riktignok angir hvor 

mange personer som er fraværende, men uten at det nødvendigvis gir et korrekt bilde av det 

samlede fraværet. Én grunn er at en person som er sykmeldt, kan ha gradert sykmelding, uten 

at en slik statistikk vil skille mellom helt og delvis sykmeldte. En annen utfordring ved kun å 

registrere antall personer, er at noen personer er i fulle stillinger, mens andre kan ha små 

brøkstillinger, uten at dette vil framkomme av en statistikk som kun registrerer hvilke personer 

som er fraværende. 

Den vanligste måten å registrere sykefravær på, er ved å summere det legemeldte 

sykefraværet. Dette innebærer at alle sykmeldinger som NAV mottar registreres, hvorpå samlet 

antall dager som det legemeldte sykefraværet utgjør, summeres. Dette innebærer at når NAV 

registrerer mottatte sykmeldinger, summeres antall dager legemeldt sykefravær.  

Når dette holdes opp mot antall arbeidsdager som samlet sett kunne vært utført, gitt at den 

sykmeldte var i arbeid, kan fraværet angis i prosent som tapte dagsverk i forhold til avtalte 

dagsverk. Dette innebærer at også graderte sykmeldinger kan tas med, ved at også disse 

omregnes til tapte dagsverk, der deler av hele dager summeres. 

Når det legemeldte sykefraværet summeres, kommer egenmeldingsdagene ikke med. 

Siden disse primært er et forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, som NAV ikke har 

presise statistiske data for, vil registreringen av dette fraværet uansett inneholde større statistisk 

usikkerhet enn det legemeldte fraværet. Til grunn for denne rapporten er derfor data for det 

legemeldte sykefraværet benyttet. Det gir også det mest pålitelige grunnlaget for å kunne 

sammenligne data over tid. 

Gjennomgangen av sykefraværet i denne rapporten baserer seg på tilgjengelig statistikk 

over legemeldt sykefravær på årsbasis for perioden 2016–2020, med utgangspunkt i rapporter 

i NAVs egen database: Datavarehuset. 

Sykefraværsprosenten beregnes som andel tapte dagsverk av alle avtalte dagsverk. Dette 

gjør at deltidsansatte kommer inn i statistikken på en enkel måte. Beregningsmåten vil innebære 

at endringer i fraværsprosenten vil forårsakes av endringer i tapte dagsverk, avtalte dagsverk 

og forholdet mellom disse faktorene. Mens tapte dagsverk vil omfatte sykdomsdimensjonen, 

vil avtalte dagsverk gjenspeile situasjonen i arbeidsmarkedet.  
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2.2. Teorier om sykefravær. 
 
Det har vært forsket mye på årsaker til sykefravær. Blant annet har det vært forsket på hvorvidt 

individuelle valg som arbeidstaker gjør, kan være en medvirkende årsak til sykefravær. Her 

presenteres noen sammenhenger som har vært berørt i ulike forskningsrapporter. 

 

Når arbeidsledigheten er høy: 

• Lavere sykefravær på grunn av disiplineringseffekt, ut fra tanken om at en arbeidstaker 

som holder seg på arbeid vil unngå å bli oppsagt. 

• Høyere sykefravær på grunn av inntektssikring. Siden dagpengesatsene er lavere enn 

sykepengene, vil en sykmelding kunne føre til bedre dekning av inntektstapet enn 

dagpenger. Den som sykmeldes kommer i så fall inn i sykefraværsstatistikken i stedet 

for å registreres som arbeidsledig, slik at arbeidsledigheten framstår som lavere enn den 

i realiteten er. 

• Høyere sykefravær på grunn av bekymringer knyttet til eventuell oppsigelse. Også når 

slike bekymringer utløser sykmelding, vil den sykmeldte først komme inn i statistikken 

som arbeidsledig når personen meldes inn som reelt arbeidssøkende, og da som regel 

når sykmeldingen opphører. Unntaket er ved gradert sykmelding, når personen oppføres 

som arbeidssøkende med begrensninger i arbeidslivet, basert på beskrevet 

restarbeidsevne på sykmeldingen. 

 
Når arbeidsledigheten er lav: 

• Sykefraværet går opp, særlig fordi flere med underliggende sykdom eller 

sykdomsdisposisjon vil være i et arbeidsforhold ved lav enn ved høy arbeidsledighet. 

• Disiplineringseffekten avtar ved trygghet for at man beholder arbeidet ved sykefravær. 

Terskelen for å be om sykmelding for plager som ellers ikke hadde ført til fravær kan 

dermed bli lavere ved lav arbeidsledighet. 

• Lavt sykefravær fordi stramt arbeidsmarked gir muligheter for økt lønn. 
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2.3. Sykefraværet i Norge fra 2016 til 2020. 

 
Det legemeldte sykefraværet på årsbasis, basert på gjennomsnittet for alle fire kvartaler, var 

relativt konstant for Norge sett under ett fra 2016 til 2019, med lavest sykefravær i 2016 (4,8 %), 

og tilnærmet sammenfallende tall i 2017 (5,0), 2018 (4,9) og 2019 (5). Det tilkom en stigning 

fra 2019 til 2020 på 6,8 %.  

 
 

Tabell 2.3.1. Legemeldt sykefravær i Norge 2016 2020.* 
*Prosenttallene viser til andel tapte dagsverk, basert på legemeldt sykefravær, som andel av avtalte dagsverk. 

 

Det er store variasjoner i det samlede sykefraværet mellom regionene og har vært det i hele den 

aktuelle tidsperioden. Nordland hadde de høyeste sykefraværstallene i alle enkeltår mellom 

2016 og 2020, mens Oslo hadde de laveste.  

Troms og Finnmark (når de to tidligere fylkene betraktes samlet for årene 2016 til 2019) 

lå nest høyest i landet i 2016, og gjorde det også i 2020. Tilsvarende lå Rogaland nest lavest i 

2016, som i 2020. 

 Hvis man sorterer ovenstående tabell fra høyeste til laveste fravær, sees dette tydeligere. 

Nordland, Troms og Finnmark og Innlandet har i hele femårsperioden hatt det høyeste 

sykefraværet på landsbasis, og i samme rekkefølge i alle de fem enkeltårene. 

Region 2016 2017 2018 2019 2020 
Endrings-
prosent 

Landet 4,8 5,0 4,9 5,0 5,3 6,8 
Agder 5,0 5,2 5,2 5,3 5,8 9,9 
Innlandet 5,2 5,4 5,3 5,4 5,8 7,6 
Møre og 
Romsdal 5,1 5,1 5,1 5,3 5,6 5,4 
Nordland 5,7 5,8 5,6 5,9 6,3 6,4 
Oslo 4,0 4,1 4,0 4,1 4,3 5,0 
Rogaland 4,3 4,5 4,4 4,4 4,7 8,1 
Troms og 
Finnmark 5,5 5,7 5,5 5,6 6,1 9,0 
Trøndelag 5,0 5,1 5,0 5,1 5,4 6,1 
Vestfold og 
Telemark 5,0 5,2 5,2 5,2 5,5 6,7 
Vestland 4,9 5,0 4,9 5,0 5,3 7,9 
Viken 4,9 5,0 5,1 5,1 5,4 6.0 
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 Tilsvarende har Oslo, Rogaland og Vestland hatt det laveste sykefraværet i hele 

femårsperioden, med samme innbyrdes rekkefølge. 

 For de fem øvrige regionene (Møre og Romsdal, Agder, Trøndelag, Vestfold og 

Telemark, Viken), skifter den innbyrdes rekkefølgen noe gjennom fireårsperioden. Til 

gjengjeld er forskjellen i sykefravær mellom de fem regionene fra høyeste til laveste fravær 

beskjeden.  

I 2016 var det 0,2 prosentpoeng i forskjell mellom høyeste fravær i Møre og Romsdal 

(5,1 prosent) og Vestland (4,9 prosent), mens Agder, Trøndelag, Vestfold og Telemark lå 

mellom disse i fraværstall.  

Største forskjell i sykefravær mellom de fem regionene, målt i prosentpoeng, var den 

samme i de påfølgende årene 2017 til 2019 (0,2). I 2020 var forskjellen noe større (0,4), men 

likevel beskjeden, når forskjellen mellom høyeste og laveste fravær (Nordland og Oslo) 

sammenlignes, der forskjellen var hele 2 prosentpoeng. 

  

Region 2016 2017 2018 2019 2020 
Nordland 1 1 1 1 1 
Troms og Finnmark 2 2 2 2 2 
Innlandet 3 3 3 3 3 
Møre og Romsdal 4 6 6 4 5 
Agder 5 4 4 4 3 
Trøndelag 5 6 8 7 7 
Vestfold og 
Telemark 5 4 4 6 5 
Viken 8 8 6 7 7 
Vestland 8 8 9 9 9 
Rogaland 10 10 10 10 10 
Oslo 11 11 11 11 11 

Tabell 2.3.2. Sykefravær i fylkene, fra høyest til lavest, 2016–2020. 
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2.4. Sykefravær i landet og Troms og Finnmark i 2020. 

 

For 2020 sett under ett var sykefraværsprosenten i landet 5,3 prosent. Dette var en økning på 

6,8 prosent i forhold til året før og var det høyeste i perioden 2016–2020. Det laveste var i 2016 

med 4,8 prosent.  

Troms og Finnmark hadde en sykefraværsprosent på 6,1 prosent i 2020. Dette var en 

økning på 9 prosent fra året før. Fylket følger samme mønster som landet, med høyeste fravær 

i 2020 og lavest fravær i 2016, med 5,5 prosent. Troms og Finnmark har i hele perioden hatt 

det nest høyeste fraværet i landet bak Nordland.  

Over tid har sykefraværet vært økende jo lenger nord man kommer. Dette virker ikke 

utløst av geografiske eller klimatiske forhold, men ser mer ut til å være et uttrykk for at 

geografiske og lokale forskjeller i næringsstruktur, bosettingsstruktur, alderssammensetning, 

utdannelse og kompetanse påvirker sykefraværet.* 

 

 

Figur 2.4.1. Legemeldt sykefravær, fylkesfordelt, 2020. 
*Kilde: SYFRA211 Legemeldt sykefravær etter bosted.  
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2.5. Sykefraværet i de folkerikeste kommunene. 

 

I Troms og Finnmark er det store forskjeller i det legemeldte sykefraværet mellom kommunene. 

I 2020 hadde Kvænangen det høyeste fraværet med 9,3 prosent, mens Bardu hadde det laveste, 

med 3,7 prosent.  

For hele fylket var sykefraværet 6,1 prosent, men 21 av 39 kommuner hadde høyere 

fravær enn dette.*  

 
Tabell 2.5.1. Sykefraværet i de 10 folkerikeste kommunene i Troms og Finnmark 2020.** 
 
 

Av tabell 2.5.1. framgår det at de ti største kommunene representerte 77,7 prosent av alle avtalte 

dagsverk og 77,0 prosent av alle tapte dagsverk i 2020. Sykefraværet blant disse ti kommunene 

var samlet sett 6,0 prosent. Det var likevel bare tre av de ti kommunene (Tromsø, Harstad og 

Vadsø) som lå under fylkesgjennomsnittet, mens sju lå over. 

På grunn av kommunenes størrelse vil en prosentvis endring i sykefraværet i denne 

gruppen påvirke fylkesresultatet mer enn tilsvarende endring i en liten kommune vil gjøre.  

Som det framgår av tabellen hadde Tromsø kommune alene 34,9 prosent av antall 

avtalte dagsverk og 32,2 prosent av andel tapte dagsverk i 2020. I samme år hadde 31,6 prosent 

av befolkningen i Troms og Finnmark folkeregisteradresse i Tromsø. For hvert nytt år vokser 

denne andelen i et fylke med vekst i de største kommunene, men samlet tilbakegang for fylket 

sett under ett. Tromsøs andel av det nåværende fylkets samlede folketall var eksempelvis 20,2 

prosent i 1980, 26,1 prosent i 2000, og økte på ett år fra 31,6 til 31,8 prosent fra 2020 til 2021. 

Sykefravær 2020
Avtalte 

dagsverk

Andel av 
avtalte 

dagsverk
Tapte 

dagsverk
Andel av tapte 

dagsverk
Sykefraværs-

prosent
Fylket 26 278 425 1 593 111 6,1
5401 Tromsø 9 180 979 34,9 512 572 32,2 5,6
5402 Harstad 2 622 699 10,0 158 233 9,9 6,0
5403 Alta 2 312 588 8,8 155 513 9,8 6,7
5421 Senja 1 446 896 5,5 97 761 6,1 6,8
5406 Hammerfest 1 334 913 5,1 82 788 5,2 6,2
5444 Sør-Varanger 1 139 936 4,3 74 166 4,7 6,5
5418 Målselv  740 794 2,8 45 591 2,9 6,2
5405 Vadsø  626 026 2,4 34 455 2,2 5,5
5422 Balsfjord  532 670 2,0 34 298 2,2 6,4
5428 Nordreisa  479 324 1,8 31 178 2,0 6,5
Gruppen samlet 20 416 824 77,7 1 226 556 77,0 6,0
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Blant de 10 folkerikeste kommunene i Troms og Finnmark hadde altså Vadsø det 

laveste, og Tromsø det nest laveste legemeldte sykefraværet i 2020.  

Samtidig som en nedgang i sykefraværet i Tromsø vil ha stor innvirkning på det samlede 

sykefraværet i Troms og Finnmark, er det av betydning å analysere hva som er et naturlig 

forventet sykefravær i hver av kommunene, ut fra ulike demografiske forhold som naturlig vil 

påvirke fraværet.  

Tromsø har en relativt ung befolkning, utdanningsnivået er det høyeste blant 

kommunene i Troms og Finnmark, og kommunen har hatt en betydelig vekst gjennom mange 

tiår. Alle disse faktorene tilsier et forventet lavere sykefravær enn i kommuner med en eldre 

befolkning med lavere utdanningsnivå og høy grad av fraflytting. Dette kan være vesentlige 

faktorer som eksempelvis kan forklare den store forskjellen i sykefravær i ovenstående tabell 

mellom Tromsø og Senja. 

Senjas (og da med utgangspunkt i utviklingen av de tidligere kommunene Torsken, 

Berg, Tranøy og Lenvik fram til kommunesammenslåingen i 2020) utvikling over tid har på 

mange områder vært motsatt av Tromsøs.  

I 1980 bodde 7,3 prosent av befolkningen i Troms og Finnmark i det som i dag utgjør 

Senja kommune. I 2000 var tilsvarende andel 6,6 prosent, og i 2020 6,1 prosent. Tallene tilslører 

imidlertid store innbyrdes forskjeller i befolkningsutviklingen i hver av de tidligere 

kommunene.  

I 1980 bodde til sammen 2,3 prosent av befolkningen i Troms og Finnmark i 

kommunene Berg, Tranøy og Torsken. I 2019 var andelen redusert til 1,4 prosent, en 

befolkningsnedgang til sammen i de tre tidligere kommunene på 40 prosent.  

I samme periode hadde Lenvik en langt mindre tilbakegang, fra 5 til 4,8 prosent av 

befolkningsandelen i Troms og Finnmark.   

Med nedgangen i folketall følger både lavere fødselstall, utflytting av den yngre delen 

av befolkningen, og en relativt rask gjennomsnittlig aldring i den gjenværende befolkningen, 

siden de eldste i stor grad er de som blir igjen, mens yngre barnefamilier flytter ut.  

Slike demografiske faktorer forventes å påvirke sykefraværet, og som en konsekvens av 

det vil man dermed også forvente et høyere sykefravær i Senja kommune enn i Tromsø. Det er 

dermed ikke så overraskende at Senja ligger høyest, og Tromsø nest lavest, i sykefravær blant 

fylkets ti største kommuner.  

Vadsø har, etter relativt stabile folketall gjennom flere tiår, opplevd til dels betydelig 

nedgang i befolkningen de siste årene. I 1980 hadde kommunen 6048 innbyggere. Tallet har 
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siden svingt litt opp og ned, men uten dramatiske endringer gjennom 90- og 2000-tallet fram 

til 2015.  

I 2000 hadde Vadsø 6130 innbyggere, som steg til 6239 i 2015. Deretter har folketallet 

gått tilbake, med størst tilbakegang (mer enn 100 årlig) hvert av de to siste årene. 1. januar 2021 

var kommunen nede i 5642 innbyggere, det laveste folketallet i Vadsø siden 1971. 

De demografiske endringene som skjer i Vadsø vil med stor sannsynlighet føre til færre 

unge og flere eldre i kommunen, i kombinasjon med et tap av kompetansearbeidsplasser som 

gjør at det gjennomsnittlige utdanningsnivået påvirkes. Alle disse faktorene har en tendens til 

å virke negativt inn på sykefraværet.  

Hva som er et «riktig» sykefraværsnivå er det vanskelig å si noe sikkert om. Er det 

«passe lavt» i Vadsø og Tromsø, men bekymringsfullt høyt i Senja? Denne rapporten gir ikke 

grunnlag for å trekke slike konklusjoner.  

Målet bør uansett forskjeller i sykefravær mellom kommuner være at de som har helse 

til det, stimuleres til å komme tilbake i arbeid. Både generell erfaring og forskning viser at 

aktivitet er bra for helsen. Også i et folkehelseperspektiv burde det dermed være gode grunner 

for å tilrettelegge for at de som kan det gis muligheter og stimuleres til å fortsatt være i arbeid, 

selv om det foreligger helsemessige begrensninger som krever tilrettelegging på arbeidsstedet. 

 
* Selv om Gratangen er organisert under GEO-område Narvik i Nordland i NAVs oppfølgingsarbeid, er 

kommunen tatt med i rapporten, siden Gratangen ligger i Troms og Finnmark fylke. 

** Kilde: SYFRA211 Legemeldt sykefravær etter bosted. 
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2.6. Kjønn og sykefravær på landsbasis og i Troms og Finnmark. 
 
Både på landsbasis og i Troms og Finnmark er det relativt store kjønnsforskjeller knyttet til 

sykefravær. Kvinner har det høyeste fraværet. 

I Troms og Finnmark var sykefraværet blant kvinner 7,7 prosent og blant menn 4,6 

prosent i 2020. I landssammenheng har Troms og Finnmark det nest høyeste sykefraværet både 

blant kvinner og menn.  

Det er variasjoner mellom fylkene for hvor stor den kjønnsbaserte forskjellen i 

sykefravær er. Den minste forskjellen er i Oslo med 2,1 prosentpoeng, mens den er størst i 

Trøndelag og Nordland med 3,2 prosentpoeng. I Troms og Finnmark er den 3,1 prosentpoeng. 

I Troms og Finnmark er det Nordkapp som har lavest sykefravær blant kvinner, med 5,3 

prosent, mens Kvænangen har det høyeste sykefraværet blant kvinner, med 12,5 prosent.  

I Troms og Finnmark er det 19 kommuner som har lavere sykefravær blant kvinner enn 

fylkesgjennomsnittet, mens 20 har samme eller høyere fravær. Ut fra lokaliseringen av disse 

kommuneneer det få tegn til at geografi har innflytelse på sykefraværet blant kvinner.  

Det er fortsatt store forskjeller mellom menns og kvinners yrkesvalg, selv om 

forskjellene gradvis har avtatt over flere tiår. Når forskjellene blir mindre, skyldes det både at 

flere kvinner er yrkesaktive enn før, og at tidligere typisk mannsdominerte yrker som bygge- 

og anleggsvirksomhet, fiskerier, transport, snekker-, elektriker- og rørleggervirksomhet gradvis 

og over tid er blitt yrker som også kvinner velger.  

Parallelt med dette har flere menn valgt arbeid innen barnehagesektoren, pleie og 

omsorg og innen tidligere kvinnedominerte yrker knyttet til dagligvarehandelen eller som 

servicepersonell innen persontransport.  

Hvor vidt mindre forskjeller i yrkesvalg mellom kjønnene over tid vil føre til at 

forskjellene i sykefravær reduseres, gjenstår å se. Det er nærliggende å tro at effekten kan være 

tosidig. På den ene siden vil man forvente at når andelen menn øker innen pleie- og 

omsorgssektoren, vil dette kunne gi stigning i sykefraværstall også blant menn, fordi yrket vil 

oppleves som fysisk krevende for begge kjønn.  

På den annen side vil en økt kvinneandel innen tradisjonelle primær- og 

sekundærnæringer også kunne føre til stigning av sykefraværet blant kvinner, fordi også yrker 

innen primær- og sekundærnæringer tradisjonelt har vært regnet som fysisk krevende yrker.  

Tabell 2.6.1. viser de fem største næringsgruppene for henholdsvis kvinner og menn for 

landet sett under ett og tilhørende sykefraværsprosent for hvert av kjønnene. Tabell 2.6.2. viser 

tilsvarende data for Troms og Finnmark.* Fordi tabellene ikke inneholder alle yrkesgrupper, 
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bare de fem største for hvert av kjønnene, vil sykefraværsprosenten for enkelte yrkesgrupper i 

realiteten kunne komme lenger ned på listen enn tallet indikerer.  

 Blant kvinner for landet sett under ett utgjør Helse og sosialtjenester både den 

yrkesgruppen som sysselsetter flest (35,4 %) og den gruppen som har den høyeste 

sykefraværsprosenten (8,5 %).  

Målt ut fra hvilke øvrige yrkesgrupper som henholdsvis har høyest andel avtalte 

dagsverk og høyest sykefraværsprosent, blir rekkefølgen: 2. Undervisning (nr 3 i sykefravær). 

3. Varehandel, reparasjon av motorvogn (2). 4. Off. adm., forsvar, sosialforsikring (7 eller 

lavere). 5. Industri (4).   

Bygge- og anleggsvirksomhet, som blant kvinner på landsbasis utgjør 1,8 prosent av 

andel avtalte dagsverk, og dermed kommer et godt stykke ned på listen over de største 

yrkesgruppene blant kvinner, ligger på femteplass i sykefraværsprosent blant yrkesgruppene 

blant kvinner (5,8 %). 

 

Utvalgte næringer i landet etter andel av totalt avtalte dagsverk  

  Kvinner Menn 

  

Andel 
avtalte 

dagsverk 
Sykefraværs-

prosent 

Andel 
avtalte 

dagsverk 
Sykefraværs-

prosent 

Bygge- og anleggsvirksomhet 1,8 5,8 15,6 5,1 

Helse- og sosialtjenester 35,4 8,5 7,3 4,8 

Industri 4,3 5,9 12,5 4,2 

Off. adm., forsvar, sosialforsikring 7,7 5,5 6,3 2,7 

Private tjenester ellers 4,1 5,7 2,7 3,7 

Undervisning 12,6 6,2 5,5 3,1 
Varehandel, reparasjon av 
motorvogner 11,0 6,6 13,1 4,2 

Tabell 2.6.1. Norge. Fordelingen av andel avtalte dagsverk på næringer, og sykefraværsprosent for 
menn og kvinner, fordelt på næringer, på landsbasis. 
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Blant menn på landsbasis er det Bygge- og anleggsvirksomhet som utgjør den største 

yrkesgruppen i andel avtalte dagsverk, med 15,6 %. Det er også den yrkesgruppen blant menn 

som har det høyeste registrerte sykefraværet (5,1 %). 

Den øvrige rekkefølgen for henholdsvis andel avtalte dagsverk og sykefravær (i 

parentes) er for menn: 2. Varehandel, reparasjon av motorvogner (3). 3. Industri (3) 4. Helse- 

og sosialtjenester (2) 4. Off. adm. (7 eller lavere). Private tjenester ellers omfatter kun 2,7 % 

av avtalte dagsverk blant menn, men har det femte høyeste fraværet blant menn, med 3,7 

prosent. 

 

I Troms og Finnmark er 41,6 prosent av antall utførte dagsverk blant kvinner innen Helse- og 

sosialtjenester og 15,2 prosent innen Undervisning.  

Det er 1,7 prosent av de avtalte dagsverkene for kvinner som er utført innen Bygge- og 

anleggsvirksomhet og 9 prosent innen Varehandel.  

Tabell 2.6.2. Fordelingen av andel avtalte dagsverk på næringer, og sykefraværsprosent for menn og 
kvinner, fordelt på næringer, i Troms og Finnmark. 
 
Ovenstående tabell viser de fem største yrkesgruppene for henholdsvis kvinner og menn, og de 

fem gruppene med høyest sykefraværsprosent for hvert av kjønnene, i Troms og Finnmark i 

2020.*  

Som for tabell 2.6.1. gjelder at fordi tabell 2.6.2. ikke inneholder alle yrkesgrupper, bare 

de fem største for hvert av kjønnene, vil sykefraværsprosenten for enkelte yrkesgrupper i 

realiteten kunne komme lenger ned på listen enn tallet indikerer.  

For kvinner i Troms og Finnmark er disse fem gruppene, fra størst til minst: 1. Helse- 

og sosialtjenester (1). 2. Undervisning (6 eller lavere). 3. Off. adm., forsvar, sosialforsikring (7 

eller lavere). 4. Varehandel, reparasjon av motorvogner (2). 5. Private tjenester ellers (4). 

Andel  avta l te 
dagsverk

Sykefraværs-
prosent

Andel  avta l te 
dagsverk

Sykefraværs-
prosent

Bygge- og anleggsvirksomhet 1,7 7,5 16,4 5,9

Helse- og sos ia l tjenester 41,6 9,1 10,3 4,9

Industri 2,8 6,6 8,2 4,9

Off. adm., forsvar, sos ia l fors ikring 9,4 6,2 10,5 3,0

Private tjenester el lers 3,8 7,1 2,4 4,1

Undervisning 15,2 6,5 7,7 3,5

Varehandel , reparas jon av motorvogner 9,0 7,7 12,0 4,6

Kvinner Menn

Tabellen omfatter topp 5 i andel avtalte dagsverk for hvert kjønn 
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Bygge- og anleggsvirksomhet er ikke blant de 5 mest omfattende på listen over avtalte dagsverk 

blant kvinner, men ligger som nummer 3 når det gjelder sykefraværsprosent. 

For menn i Troms og Finnmark er rekkefølgen: 1. Bygge- og anleggsvirksomhet (1). 2. 

Varehandel, reparasjon av motorvogner (4). 3. Off. adm., forsvar, sosialforsikring (7 eller 

lavere). 4.  Helse- og sosialtjenester (2). 5. Industri (2). Private tjenester ellers er ikke blant de 

5 mest omfattende på listen over avtalte dagsverk blant menn, men ligger som nummer 5 når 

det gjelder sykefraværsprosent. 

Dette innebærer at de tre gruppene: A) Helse- og sosialtjenester, B) Offentlig 

administrasjon etc. C) Varehandel etc., er blant de fem største for begge kjønn i Troms og 

Finnmark, men i innbyrdes ulik rekkefølge, mens D) Undervisning og E) Private tjenester ellers 

er blant de fem største yrkesgruppene kun blant kvinner og F) Bygge- og anleggsvirksomhet og 

G) Industri er blant de fem største blant menn.  

Det framgår av tabellen at sykefraværet blant kvinner er vesentlig høyere innen Helse- 

og sosialtjenester enn innen andre næringer. Sykefraværet blant kvinner er også vesentlig 

høyere innen Helse- og sosialtjenester enn det er for menn. Dette kan forklares som en 

konsekvens av at sykefraværet blant kvinner er høyere innenfor alle yrkeskategorier. Men i 

tillegg er kvinner i langt større grad enn menn sysselsatt innenfor tradisjonelle omsorgsyrker, 

som helsefagarbeidere eller sykepleiere innen den hjemmebaserte omsorgen og ved sykehjem, 

enn menn er.  

Det er dermed grunn til å anta at den fysiske arbeidsbelastningen innenfor helse- og 

sosialtjenester samlet sett er større blant kvinner enn blant menn, ved at menn, i større grad enn 

kvinner, har kontorpregede arbeidsoppgaver, og i mindre grad rene pleie- og omsorgsoppgaver, 

innen denne yrkeskategorien. Dette synliggjøres også gjennom den høye andelen helse- og 

omsorgstjenester utgjør av avtalte dagsverk blant kvinner (41,6 %), sammenlignet med menn 

(10,3 %). 

Mange kvinner innen yrkene med høyt fravær jobber deltid. Dette kan skape løsere 

tilknytning til arbeidsplassen og lavere grad av tilhørighet. En mulig mekanisme er at 

opplevelsen av mindre tilhørighet også fører med seg opplevelsen av mindre forpliktelser, noe 

som igjen kan gjøre terskelen for fravær ved sykdom lavere enn når stillingsbrøken er større.  

Den enkelte ansatte kan oppleve at fraværet får større konsekvenser både for 

arbeidsstedet, og for eget arbeid når man vender tilbake, dersom man både har en stor 

stillingsbrøk (full stilling), og arbeidet man har, ikke så lett kan overtas av andre mens man er 

fraværende.   
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2.7. Næringer og sykefravær på landsbasis og i Troms og Finnmark. 

 

I tabell 2.7.1. gis en presentasjon av ulike næringsvirksomheters andel av det samlede 

arbeidsmarkedet, angitt i avtalte dagsverk i prosent av samlet antall dagsverk for alle næringer 

til sammen, blant kvinner og menn på landsbasis og i Troms og Finnmark. For hver av de 

oppgitte næringene er også legemeldt sykefravær angitt i prosent. 

Listen er et utvalg, som for kvinner på landsbasis utgjør 76,9 prosent av avtalte dagsverk 

for alle næringsvirksomheter, mens den blant menn utgjør 63 prosent. Tilsvarende tall for 

Troms og Finnmark er henholdsvis 83,5 og 61,1 prosent. 

Som det framgår av tabellen, er arbeidsmarkedet fortsatt i betydelig grad kjønnsdelt. 

Kvinner arbeider, både på landsbasis og i Troms og Finnmark, i langt større grad innen helse-, 

omsorgs- og sosialsektoren enn menn. I Troms og Finnmark utgjør andelen avtalte dagsverk 

innenfor denne yrkeskategorien hele 41,6 prosent blant kvinner, mens tilsvarende andel blant 

menn er 10,3 prosent. Når man i tillegg vet at sykefraværsprosenten innen helse- og 

omsorgssektoren er særlig høy, kan dette være en medvirkende forklaring til den store 

forskjellen i sykefravær blant menn og kvinner. 

Innen helse- og omsorgssektoren er det grunn til å anta at kvinner og menn ikke har 

sammenfallende arbeidsoppgaver. Fortsatt er det i stor grad kvinner som utfører pleie- og 

omsorgsoppgaver, mens menn i større grad utfører mere kontorpreget og administrativt arbeid. 

De kjønnsvise forskjellene avtar gradvis over tid. Det har gjennom lengre tid vært flere kvinner 

enn menn som tar legeutdannelse, mens andelen menn som tar sykepleierutdannelse er stigende. 

Innen undervisningssektoren vil man normalt, i motsetning til innen helse- og 

omsorgsyrkene, anta at arbeidsoppgavene blant menn og kvinner er ganske like. Som det 

framgår av nedenstående tabell, er likevel det legemeldte sykefraværet klart høyere blant 

kvinner enn menn også i denne sektoren, både på landsbasis og i Troms og Finnmark. 

Tilsvarende forskjeller finner man innen administrasjon, forsvar og sosialforsikring.  

En mulig forklaring på de kjønnsvise forskjellene innen virksomheter som i 

utgangspunktet ikke forventes å være særlig fysisk krevende, kan være at det bak tallene også 

skjuler seg yrker som faktisk er det. Dersom rengjøringspersonell ansatt i skolen tas med i 

fraværstallene for undervisning, vil det ligge reelle kjønnsvise forskjeller i fysisk belastning i 

statistikken, som bør studeres nærmere som én mulig forklaring på forskjeller i sykefravær 

mellom menn og kvinner. 

Bygge- og anleggsvirksomhet innebærer i stor grad fysisk belastende arbeid, men her 

finner man også administrative oppgaver knyttet til planlegging av virksomheten. Innenfor en 
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bransje som likevel må antas å være mer fysisk belastende enn mange andre virksomheter, er 

det bemerkelsesverdig at den kjønnsvise forskjellen i sykefravær (5,8 mot 5,1 på landsbasis, 

7,5 mot 5,9 i Troms og Finnmark) er langt lavere enn eksempelvis innen undervisning (6,2/ 3,1 

for landet samlet, 6,5/ 3,5 for Troms og Finnmark). 

 

 Landet        
 Kvinner   Menn   

Næringsvirksomhet 
Andel avtalte 
dagsverk 

Syke-
fravær %
) 

Andel avtalte 
dagsverk 

Syke-
fravær %
) 

Bygge- og 
anleggsvirksomhet 1,8 5,8 15,6 5,1 
Helse- og sosialtjenester 35,4 8,5 7,3 4,8 
Off. adm., forsvar, 
sosialforsikring 7,7 5,5 6,3 2,7 
Undervisning 12,6 6,2 5,5 3,1 
Industri 4,3 5,9 12,5 4,2 
Varehandel, reparasjon av 
motorvogner 11,0 6,6 13,1 4,2 
Private tjenester ellers 4,1 5,7 2,7 3,7 
Troms og Finnmark     
  Kvinner   Menn   

Næringsvirksomhet 
Andel avtalte 
dagsverk 

Syke-
fravær %
) 

Andel avtalte 
dagsverk   

Bygge- og 
anleggsvirksomhet 1,7 7,5 16,4 5,9 
Helse- og sosialtjenester 41,6 9,1 10,3 4,9 
Off. adm., forsvar, 
sosialforsikring 9,4 6,2 4,1 3 
Undervisning 15,2 6,5 7,7 3,5 
Industri 2,8 6,6 8,2 4,9 
Varehandel, reparasjon av 
motorvogner 9,0 7,7 12,0 4,6 
Private tjenester ellers 3,8 7,1 2,4 4,1 

Tabell 2.7.1. Utvalgte næringer i landet og Troms og Finnmark etter andel av totalt avtalte dagsverk 
og legemeldt sykefravær (%) 
 

Noen yrkesgrupper peker seg spesielt ut når det gjelder sykefravær, også når sykefraværet for 

begge kjønn betraktes samlet. Under er det tatt med sammenlignende data for tall på landsbasis 

og for Troms og Finnmark, for å illustrere forskjeller i sykefraværsmønster mellom hele landet 

og fylket. 
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Figur 2.7.1. Landstall. Sykefraværsprosent (andel tapte dagsverk som prosentandel av avtalte 
dagsverk), andel tapte dagsverk fordelt på næringer (sum alle næringsgrupper, inkludert ikke medtatte i 
figur: 100 prosent), og andel avtalte dagsverk fordelt på næringsgrupper (sum alle næringsgrupper, 
inkludert ikke medtatte i figur: 100%). 
 
På landsbasis utgjorde helse- og sosialtjenester samlet for begge kjønn i 2020 20,2 % av andel 

avtalte dagsverk, mens tilsvarende andel for Troms og Finnmark var 25 %. Helse- og 

sosialtjenesters andel av totalt antall tapte dagsverk, utgjorde på landsbasis 29,5 %, mens 

tilsvarende tall for Troms og Finnmark var 34 %.  

Dette innebærer altså både at en relativt større andel arbeider med helse- og 

sosialtjenester i Troms og Finnmark enn totalt på landsbasis, og at en større andel av de tapte 

dagsverkene er knyttet til helse- og sosialtjenester i Troms og Finnmark enn på landsbasis. 

 Både for landet som helhet og i Troms og Finnmark var det legemeldte sykefraværet i 

2020 desidert høyest innenfor Helse- og sosialtjenester, også med en klart høyere andel enn 

svarende til andelen avtalte dagsverk.  

 Det nesthøyeste fraværet var innen Varehandel, reparasjon av motorvogner, både på 

landsbasis og i Troms og Finnmark, med henholdsvis 11,9 og 10 prosent. Undervisning fulgte 

på tredjeplass i Troms og Finnmark, mens fraværet innen bygge- og anleggsvirksomhet var 

tredje høyest blant næringene på landsbasis.  

 På landsbasis har Helse- og sosialtjenester og Varehandel, etc. en høyere andel av tapte 

dagsverk enn virksomhetenes andel av avtalte dagsverk skulle tilsi. I Troms og Finnmark er det 

(i tillegg til Helse- og sosialtjenester) Forretningsmessig tjenesteyting og Transport og lagring 

som har et tilsvarende høyere fravær enn virksomhetenes andel av avtalte dagsverk skulle si.  
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For de to sistnevnte kategorier er imidlertid forskjellene små, mens forskjellen innen 

Helse- og sosialtjenester mellom tapte og avtalte dagsverk i Troms og Finnmark er betydelig 

(over 8 prosentpoeng).  

 

 
Figur 2.7.2. Troms og Finnmark. Sykefraværsprosent (andel tapte dagsverk som prosentandel av 
avtalte dagsverk), andel tapte dagsverk fordelt på næringer (sum alle næringsgrupper, inkludert ikke 
medtatte i figur: 100 prosent), og andel avtalte dagsverk fordelt på næringsgrupper (sum alle 
næringsgrupper, inkludert ikke medtatte i figur: 100%). 
 
Fordi de ulike næringene har store forskjeller i antall sysselsatte, vil det også være store 

forskjeller i hvor stor grad fraværet i hver yrkesgruppe påvirker det totale sykefraværet.  

Fordi mange arbeider innen helse- og sosialtjenester, og sykefraværet er særlig høyt 

innen denne typen virksomhet, vil sykefraværet her i særlig stor grad være bestemmende for 

fraværsnivået totalt.  
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2.8. Sykefravær, fordelt på aldersgrupper og kjønn. 

 

Både på landsbasis og i Troms og Finnmark øker sykefraværet med økende alder. Når 

sykefraværet på ny går ned mellom 65 og 69 år, skyldes dette i stor grad at de fleste i denne 

aldersgruppen går av med pensjon enten før, eller ved fylte 67 år, og at det er alderspensjonen 

som trer inn ved fravær over 3 måneder i denne aldersgruppen. Personer som fortsetter å arbeide 

etter fylte 65 år antas dermed å dreie seg om en sterkt selektert gruppe, med et forventet lavere 

sykefravær enn for hele gruppen samlet.  

Sykefraværsdata for arbeidstakere over 65 år, sammenlignet med yngre aldersgrupper 

lar seg dermed ikke direkte sammenligne. Når det gjelder reell sykdom, er det all grunn til å 

anta at denne også fortsetter å øke i aldergruppen 65 til 69 år, slik den fortsetter å gjøre det etter 

oppnådd pensjonsalder. 

Sykefraværet hos kvinner øker raskt til nærmere 8 prosent på landsbasis for 

aldersgruppen 30-34 år, for deretter å synke til 6,7 prosent i aldersgruppen 40 til 44 år. Deretter 

stiger kurven på ny, til den når toppen for aldersgruppen 60-64 år, med 8,5 prosent.  

 Det er grunn til å anta at det høye sykefraværet hos kvinner mellom 20 og 34 år i stor 

grad kan ha en sammenheng med sykefravær under graviditet. Denne sammenhengen vil kunne 

kartlegges nærmere ved å sammenligne varierende fødselstall mellom kommuner, og se i 

hvilken grad stigningen direkte korresponderer med antall gravide i populasjonen.  

En grunn til å anta at det er en slik sammenheng, er at kurven for sykmeldte kvinner på 

ny avtar mellom 35 og 44 år, for deretter å øke fra 45 år. Det avviket i utviklingen på kurven 

som foreligger mellom kvinner og menn, samsvarer godt med kvinners fertilitetsalder og den 

alderen de fleste kvinner har når de blir gravide. 

Det kan imidlertid også foreligge tilleggskomponenter som bidrar til den store 

forskjellen mellom kjønnene i aldersgruppen 20 til 34 år. En mulig årsak er at særlig kvinner i 

omsorgsyrker kan ha skiftarbeid som er krevende å kombinere med et alminnelig familieliv 

fordi oppgavene hjemme representerer et arbeid i seg selv. Dette gjelder ikke minst når familien 

består av barn i ulike aldre, der kvinnen i sum vil ha den største belastningen knyttet til 

omsorgen for barna både under svangerskap og i barnas første leveår. 

Hvorvidt utvidede permisjonsrettigheter for menn vil føre til at fordelingen knyttet til 

omsorgen for barna i de første leveårene utjevnes mellom kjønnene, og over tid også vil påvirke 

forskjellen i sykefravær mellom kjønnene, gjenstår å se. 



 

 51 

Hos menn viser kurven på landsbasis betydelig mindre stigning mellom 16 og 34 år enn 

hos kvinner, og en ytterligere utflating fram til 49 års alder, hvorpå andelen sykmeldte øker 

raskere fra 50 til 65 år. 

Forskjellen i sykefravær mellom kjønnene er aller størst i aldersgruppen 30-34 år, med 

4,1 prosentpoeng. Dette innebærer at kvinner mellom 30 og 34 år på landsbasis i gjennomsnitt 

har et sykefravær som er over det dobbelte av menn. Fra 35 års alder avtar forskjellen i 

sykefravær mellom kjønnene fram til pensjonsalder. Med unntak av for den aller yngste 

aldersgruppen (16–19 år, forskjell 1,2 prosentpoeng), er det ved pensjonsalder minst forskjell i 

sykefravær mellom kjønnene, med 1,8 prosentpoeng høyere sykefravær blant kvinner enn 

menn. 

 

 

 
Figur 2.8.1. Landet. Aldersfordelt sykefravær mellom 16 og 69 år, fordelt på kjønn, og samlet. 
 

Kurven for Troms og Finnmark viser i det vesentlige samme utvikling av sykefraværet 

avhengig av alder som på landsbasis, men med et gjennomgående høyere sykefravær i alle 

aldersgrupper enn landsgjennomsnittet. 

Sykefraværet i Troms og Finnmark blant kvinner er på samme nivå ved 25-29 års alder 

som det er blant menn mellom 50 og 54 år. Dette peker ikke i retning av at slitasjeplager er en 

vesentlig årsak til det høye sykefraværet blant kvinner, siden man normalt ville forventet at 

disse kroppslige endringene først skjer senere i livet, og da gjerne fra 50 års alder og senere. En 
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nærliggende forklaring her blir samsvarende med den som er gitt over, for fraværet blant 

kvinner i fertil alder på landsbasis. 

Sykefraværet øker, som vist over, med økende alder for alle aldersgrupper unntatt for 

aldersgruppen 65-69 år. Det høyeste fraværet finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 8,1 

prosent for begge kjønn samlet.  

I Troms og Finnmark, som på landsbasis, finner man den største forskjellen i sykefravær 

mellom kjønnene i aldersgruppen 30-34 år, med 3,3 prosentpoeng. Det er likevel av interesse å 

merke seg at denne forskjellen er mindre i Troms og Finnmark enn på landsbasis, der stigningen 

av sykefraværet for kvinner i aldersgruppen 30-34 år er klart større enn i tilsvarende 

aldersgruppe blant kvinner i Troms og Finnmark.  

Hva årsaken til dette kan være, bør studeres nærmere, både knyttet opp mot hvor stor 

andel sykmeldte gravide utgjør i denne aldersgruppen på landsbasis og i Troms og Finnmark, 

og når det kommer til sammenhengen mellom yrkeskategori og sykefravær i denne 

aldersgruppen. 

 

 
Figur 2.8.2. Troms og Finnmark. Aldersfordelt sykefravær mellom 16 og 69 år, fordelt på kjønn, og 
samlet. 
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2.9. Andel sykefravær i ulike aldersgrupper. 
 
Under kapittel 2.8. er det gitt en presentasjon av sykefraværet med økende alder for menn og 

kvinner. Figur 2.8.1 og 2.8.2 viser imidlertid ikke hvor mye sykefraværet i hver aldersgruppe 

utgjør av det samlede sykefraværet, bare hvor stort prosentvis sykefravær det er i hver gruppe 

for seg. 

 Siden antallet personer som av ulike grunner ikke lenger er i arbeid, øker med stigende 

alder, vil antall arbeidstakere forventes å gå ned i takt med stigende alder. Personer som går 

over på arbeidsavklaringspenger, og eventuelt videre over på uførepensjon, er eksempler på 

dette.  

Særlig fra 60 års alder (for noen, blant dem offiserer i Forsvaret, allerede fra 57 års 

alder) vil mange velge å ta ut avtalefestet pensjon eller andre pensjonsrettigheter, som muliggjør 

at de slutter i arbeid før den generelle pensjonsalderen på 67 år. 

Effekten nedgangen i arbeidsstyrken med økende alder har på totalfraværet vil variere 

med andelen avtalte dagsverk i aldersgruppen.  

I tillegg vil mange unge være under yrkesutdanning etter endt grunnutdanning, noe som 

påvirker antall sysselsatte i alle aldersgrupper mellom 16 og 29 år. 

Som det framgår av figur 2.9.1, vil effekten av høyt sykefravær i aldersgruppene 45-49 

år og 50-54 år på totalfraværet være betydelig større enn et høyt fravær i aldersgruppene 16-24 

år og 65-69 år, fordi langt flere i alderen 45 til 54 år vil være i arbeid enn i de yngste og eldste 

aldersgruppene.  

 Med økende alder ser man også at antall tapte dagsverk utgjør en gradvis større andel i 

forhold til antall avtalte dagsverk (den oransje søylen blir høyere enn den grå). Dette gjenspeiler 

at sykefraværet øker med økende alder.  

 Figur 2.9.1 illustrerer at det, isolert sett, vil ha adskillig større effekt på det samlede 

sykefraværet å få til en reduksjon av antall tapte dagsverk i aldersgruppene 45 til 54 år, enn 

blant de yngste og eldste, fordi arbeidstakere i alderen 45 til 54 år utgjør en langt større andel 

av det samlede arbeidsmarkedet enn de aller yngste og de eldste arbeidstakergruppene gjør. 

 Det er likevel grunn til å anta at sykefraværsoppfølgingen av de som kommer inn i et 

arbeidsmarked, over tid vil påvirke generelle holdninger til sykefravær i samfunnet. Den 

langsiktige effekten av oppfølging av sykmeldte i aldersgruppen mellom 20 og 30 år må derfor 

ikke undervurderes, selv om særlig aldersgruppen opp til 24 år utgjør en relativt liten andel av 

den samlede arbeidsstyrken, og også sykefraværet opp til 24 år er lavt, sammenlignet med alle 

øvrige aldersgrupper. 
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Figur 2.9.1. Landet. Sykefraværsprosent (andel tapte dagsverk som prosentandel av avtalte dagsverk), 
andel tapte dagsverk fordelt på aldersgrupper (sum alle aldersgrupper: 100 %), og andel avtalte dagsverk 
fordelt på aldersgrupper (sum alle aldersgrupper:100 %)* 

 

Andelen arbeidstakere i ulike aldersgrupper i Troms og Finnmark viser mye av det samme 

bildet som på landsbasis.  

Andelen avtalte dagsverk blant unge mellom 16 og 24 år er imidlertid klart høyere i 

Troms og Finnmark enn på landsbasis. Mens avtalte dagsverk i denne aldersgruppen utgjorde 

9,2 prosent på landsbasis i 2020, var tilsvarende tall i Troms og Finnmark 11,1 prosent. En 

nærliggende forklaring er at flere unge i Troms og Finnmark går ut i arbeid uten først å ta høyere 

utdanning, enn samme aldersgruppe på landsbasis. 

I aldersgruppene fra 25 år og høyere er forskjellene mindre mellom landsgjennomsnittet 

og Troms og Finnmark når det gjelder andel tapte dagsverk av samlet antall avtalte dagsverk i 

hver aldersklasse. For mange av årsklassene er tallene nesten sammenfallende på landsbasis og 

i Troms og Finnmark. Særlig gjelder dette fra 45 til 69 år, der forskjellene for de ulike 

årsklassene mellom landstall og Troms og Finnmark er helt marginale. 

Det er likevel verdt å merke seg at tallene på landsbasis viser en overrepresentasjon av 

tapte dagsverk opp mot den andelen aldersgruppen utgjør i avtalte dagsverk fra 45 år fram til 

alminnelig pensjonsalder (den oransje søylen overstiger den grå). I Troms og Finnmark skjer 

dette alt ved 35 års alder. 
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I absolutte tall for det legemeldte sykefraværet ser man at tall på landsbasis viser et 

legemeldt sykefravær på 6 prosent eller mer fra aldersgruppen 55 til 60 år. I Troms og Finnmark 

er det legemeldte sykefraværet på over 6 prosent alt fra 35 år. Også det samlede legemeldte 

sykefraværet for alle aldersgrupper var på over 6 prosent i Troms og Finnmark i 2020, mot 

5,3 % for hele landet sett under ett. 

 

Figur 2.9.2. Troms og Finnmark. Sykefraværsprosent (andel tapte dagsverk som prosentandel av 
avtalte dagsverk), andel tapte dagsverk fordelt på aldersgrupper (sum alle aldersgrupper 100 %), og 
andel avtalte dagsverk fordelt på aldersgrupper (sum alle aldersgrupper 100 %)* 
*Kilde: SYFRA251 Legemeldt sykefravær etter alder.  
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2.10. Utdannelse og sykefravær. 

 

Det foreligger ingen statistikk som relaterer sykefravær direkte til utdanningsnivå. Men ved å 

undersøke yrkeskategoriene og hvilken utdanning som minimum kreves, kan man indirekte få 

en indikasjon på sammenhengen mellom utdannelse og sykefravær.  

Med utgangspunkt i de næringene som hadde det høyeste sykefraværet i Troms og 

Finnmark i 2020 er det mulig å foreta en viss kartlegging av hvilke yrker som er knyttet til disse 

næringene. Når tallene også inkluderer andel avtalte dagsverk får man et bilde av hvordan ulike 

yrkeskategorier påvirker det samlede sykefraværet. 

 

Sykefravær i utvalgte yrkesgrupper etter sykefraværsprosent, andel av totalt avtalte 
og tapte dagsverk og antatt utdanningsnivå i yrkesgruppene. Landet 2020. 

Yrker Sykefravær
s-prosent 

Andel 
tapte 

dagsver
k 

Andel 
avtalte 
dagsver

k 

Antatt 
utdannings-

nivå 

Akademiske yrker 4,8 24,7 27,5 Min. bachelor 

Høyskoleyrker 4,3 12,7 15,8 Min. bachelor 

Kontoryrker 5,4 6,5 6,5 Fag/høyere/ 
ukval 

Salgs- og serviceyrker 7,2 24,6 18,2 Fag/høyere/ukv
al 

Håndverkere 5,6 9,8 9,4 Fag/høyere/ 
ukval 

Prosess- og maskinoperatører, 
transportarbeidere mv. 6,3 8,0 6,8 Fag/høyere/ 

ukval 

Renholdere, hjelpearbeidere mv. 6,5 5,7 4,7 Fag/høyere/ 
ukval 

Sum yrkesgruppene 5,5 92,2 88,9   
Tabell 2.10.1. Landet. Yrkesvis fordeling av sykefravær (%).  
 
 
Tabellene 2.10.1. (Landet) og 2.10.2. (Troms og Finnmark) omfatter yrker som for landet 

samlet utgjør 88,9 prosent og for Troms og Finnmark 87,5 prosent av alle avtalte dagsverk. På 

landsbasis utgjør yrkesgruppene 92,2 prosent, og i Troms og Finnmark 90,9 prosent av alle 

tapte dagsverk. Sykefraværet for dette utvalget er 5,5 prosent på landsbasis, og 6,3 prosent for 

Troms og Finnmark.  

Siste kolonne i tabellen angir antatt minste utdanningsnivå. Det er knyttet stor 

usikkerhet til de fleste yrkeskategoriene. Innenfor mange av yrkeskategoriene kan 
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utdannelsesnivået variere sterkt for personer som benytter samme yrkestittel. Kategorien De 

andre kan inneholde store forskjeller i utdannelsesbakgrunn. Eksempelvis kan tittelen 

saksbehandler medføre et spenn fra ufaglært til full masterutdannelse, avhengig av hvor 

vedkommende arbeider.  

 

 
Tabell 2.10.2. Troms og Finnmark. Yrkesvis fordeling av sykefravær (%). 

 

Mange som arbeider deltid kan ha utdanning som det ikke er behov for til det konkrete arbeidet. 

Eksempler på dette er butikkmedarbeidere, renholdspersonale, drosjesjåfører og 

restaurantservitører. 

Dersom man med større grad av treffsikkerhet skulle finne en sammenheng mellom 

utdannelsesnivå og sykefravær, ville dette kreve en annen type gjennomgang av data enn man 

har tilgang til som del av denne rapporten.  

Det er rimelig å anta at økt utdannelse gir økt fleksibilitet i arbeidslivet, og dermed også 

bedre muligheter for å ha et tilrettelagt arbeid, slik at arbeidet kan utføres også ved sykdom, 

skade eller lyte (i henhold til Folketrygdlovens kriterier for rett til sykdomsrelaterte ytelser). 

Dette betinger imidlertid at man utfører det arbeidet man er utdannet til. En jurist som arbeider 

på et fiskebruk som produksjonsarbeider vil dermed med stor sannsynlighet ha større sjanser 

for å bli sykmeldt på fiskebruket, enn hvis samme person arbeider som sorenskriver. Dersom 

kartleggingen av yrkesutdannelsens betydning skal fange opp dette, må man altså også 

kartlegge sammenhengen mellom utdannelse og faktiske arbeidsoppgaver. 

Økt utdannelse kan tenkes å gi økt innsikt, og dermed bidra til at en person med 

utdannelse erkjenner at sykdommen ikke representerer noe reelt hinder for fortsatt å kunne være 

i arbeid. Dersom det eksisterer en slik sammenheng, kan det tenkes at juristen som arbeider på 

fiskebruk er mindre borte enn den ufaglærte, også når begge utfører samme arbeid i samme 

bedrift.  

Yrker
Sykefraværs-

prosent
Andel tapte 

dagsverk
Andel avtalte 

dagsverk
Antatt utdannings-

nivå

Akademiske yrker 5,8 26,4 27,7 Min. bachelor

Høyskoleyrker 5,4 11,1 12,5 Min. bachelor

Kontoryrker 6,0 5,3 5,4 Fag/høyere/ukva l

Sa lgs - og serviceyrker 7,6 25,2 20,1 Fag/høyere/ukva l

Håndverkere 5,9 8,3 8,6 Fag/høyere/ukva l

Prosess - og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 6,6 8,0 7,3 Fag/høyere/ukva l

Renholdere, hjelpearbeidere mv. 6,7 6,5 5,9 Fag/høyere/ukva l

Sum yrkesgruppene 6,3 90,9 87,5
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Men også en motsatt effekt kan tenkes: Fordi juristen ikke får utføre det arbeidet han 

eller hun er utdannet til, går motivasjonen for å være i arbeid på fiskebruket ned når 

helseplagene melder seg. Den ufaglærte, derimot, innser at han eller hun ikke har annet arbeid 

å gå til, i hvert fall ikke i nær framtid, og blir som skomakeren ved sin lest. 

Ovenstående kunne vært problematisert ytterligere. Det er likevel, ut fra ganske 

konstante forskjeller i sykefravær mellom ulike populasjoner, nærliggende å anta at økt 

utdannelse som en hovedtendens fører til lavere sykefravær. Utdannelsesnivået i Oslo er 

eksempelvis klart høyere enn i Nordland og i Troms og Finnmark. Parallelt med dette har også 

Oslo hatt lavere sykefravær i hele perioden 2016 til 2010. 

Ofte påvirker også utdannelsesnivået alderssammensetningen i en befolkning. Der 

utdannelsesnivået er høyt, er gjerne også alderssammensetningen lavere enn i en befolkning 

med relativt sett lavt utdannelsesnivå. Siden sykefraværet øker med økende alder, vil dette 

forsterke forskjellene i sykefravær mellom områder med en ung befolkning med høyt 

utdannelsesnivå, og en til sammenligning eldre befolkning med et lavt utdannelsesnivå.  

Som nærmere beskrevet i rapportens del 3, vil både fødselsoverskudd og flyttestrømmer 

bidra til å forsterke slike trender, slik at fylker og kommuner som har en ung befolkning med 

høy utdannelse, stort fødselsoverskudd og stor tilflytting, forventes å ha klart lavere sykefravær 

enn der alle de nevnte parametrene går i motsatt retning. 

Det høye sykefraværet innen akademiske yrker antas i stor grad å skyldes høyt fravær 

innen pleie- og omsorgssektoren, som tradisjonelt har vært ansett som et fysisk krevende yrke. 

Til sammenligning har leger, som også tilhører samme kategori, tradisjonelt hatt et lavt 

sykefravær. Deres arbeidshverdag er normalt ikke på samme måte som for omsorgsyrkene 

preget av fysiske krav, og preges også av større grad av fleksibilitet for mange av de 

arbeidsoppgavene som skal utføres. 

Tilsvarende vil gjerne ansatte i en barnehage eller grunnskolen stå overfor andre, også 

fysiske, utfordringer, enn en høyskolelektor eller en universitetsprofessor, som i sin tur kan 

tenkes å gi forskjeller i forventet sykefravær. 

 

Under følger en oppsummering av forskjeller mellom de ulike yrkeskategoriene når det gjelder 

legemeldt sykefravær*: 

Akademiske yrker: Generelt har helsepersonell som sykepleiere (9,1 prosent) og 

spesialsykepleiere (8,2 prosent) høyt sykefravær. Innen undervisning har grunnskole- og 

førskolelærere høyt sykefravær, med henholdsvis 6,2 og 9,2 prosent.  
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Høyskoleyrker: Her er det spesielt Helsesekretærer (11,9 prosent), Miljøarbeidere (9,0 

prosent), Ambulansepersonell (7,9 prosent) og Bioingeniører (6,7 prosent) som peker seg ut 

med høyt sykefravær. 

Kontoryrker: Yrkesgruppen Kontormedarbeidere er gruppen med størst andel avtalte 

dagsverk (37,3 prosent) og har det høyeste sykefraværet (6,9 prosent). Lagermedarbeidere 

utgjør 19 prosent av avtalte dagsverk og har et (relativt sett) lavt sykefravær på 5,9 prosent. 

Salgs- og serviceyrker: Butikkmedarbeidere er den største gruppen målt i avtalte 

dagsverk (24,5 prosent), men har lavt sykefravær (5,9 prosent). Det høyeste sykefraværet finner 

vi innen yrkene Helsefagarbeidere (10,6 prosent), Barnehage- og skolefritidsassistenter (9,5 

prosent).  

Helsefagarbeidere arbeider, som yrkestittelen tilsier, alt vesentlig i helsevesenet, og da 

gjerne med pleie- og omsorgsoppgaver. Det er grunn til å merke seg at andelen sykmeldte innen 

denne yrkesgruppen er høyere enn blant sykepleiere (9,1 %), noe som antas å skyldes at arbeidet 

i enda sterkere grad innebærer ren fysisk belastning enn sykepleieryrket, som også kan 

inneholde en del mere kontorpreget arbeid, knyttet til administrative oppgaver. 

Håndverkere: Gruppen består av noen større yrkeskategorier, men også mange yrker 

som hver har liten andel av avtalte dagsverk. Sykefraværet var blant Tømrere og snekkere 6,5 

prosent, Rørleggere og VVS-montører 7,4 prosent og blant Anleggsmaskin- og 

industrimekanikere 6,2 prosent. 

Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere: Yrkene her er hovedsakelig 

operatører innen industriproduksjon og sjåfører og førere av ulike kjøretøy. Sykefraværet er 

høyest blant Sjåfører med 8,3 prosent samlet. Spesielt høyt er fraværet blant Bussjåfører 

(10,4 %).   

Renholdere, hjelpearbeidere, mv: Yrket Renholdere i bedrifter utgjør 43 % av alle 

avtalte dagsverk i yrkesgruppen. Her finner man også det høyeste sykefraværet i gruppen, med 

7,7 prosent. 

 
*Kilde: SYFRA241 Legemeldt sykefravær etter yrke. 
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2.11. Koronapandemien og sykefravær. 

 

Den aller første personen som fikk påvist koronasmitte i Norge, var en kvinne bosatt i Tromsø. 

Diagnosen ble satt 26. februar 2020, og var knyttet til et forutgående opphold i Kina. 

Verdens helseorganisasjon erklærte 11. mars 2020 Covid 19-smitten for en pandemi, 

med tilrådning om verdensomspennende smitteverntiltak. Påfølgende dag kunngjorde 

Regjeringen Solberg vidtgående nasjonale smitteverntiltak i Norge, som både omfattet 

nedstenging av skoler og innføring av karantene ved nærkontakt med smittede, og isolasjon ved 

påvist smitte. 

I løpet av mars 2020 fikk 4636 mennesker påvist smitte med viruset i Norge. Deretter 

sank antall månedlig påviste smittetilfeller fram til august 20, med 379 som det laveste antall 

nysmittede i juli 20, etter oppstart av nasjonale og lokale smitteverntiltak i mars 20.  Antall 

smittede økte deretter på ny fram til desember 20, med 15.805 smittede i november 20, og en 

påfølgende, moderat nedgang til 13.399 nysmittede i desember 20. 

Det første dødsfallet i Norge knyttet til koronasmitte fant sted ved Oslo 

universitetssykehus 12. mars 2020. 

 

 
Figur 2.11.1. Nysmittede i Norge januar-desember 2020.* 
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Smitten viste store regionale forskjeller, med høyest smittetrykk i de største byene, og helt 

smittefrie enkeltkommuner, fortrinnsvis der befolkningen bodde mer spredt. I Troms og 

Finnmark fikk Tromsø et større smitteutbrudd allerede i mars 20, mens mindre kommuner som 

Loppa ikke hadde et eneste smittetilfelle gjennom hele 2020.  

Det første dødsfallet i Troms og Finnmark skjedde i Tromsø 24. mars 2020. Dødsfallet 

var da det tolvte i Norge direkte knyttet til pandemien. 

 Smittebølgen i Troms og Finnmark fulgte noe av den samme utviklingen som på 

landsbasis, men med klart lavere samlet smitteutbredelse. Etter at fylket hadde 156 nysmittede 

i mars 20, sank smittetallene til det laveste nivået i juni, med kun ett smittetilfelle. Deretter steg 

smittetallene i alle enkeltmåneder, bort sett fra september, til høyest antall nysmittede i 

november 20 (301), med en nedgang til 153 i desember.  

 

 
Figur 2.11.2. Nysmittede i Troms og Finnmark januar-desember 2020.* 

 

Tallene for antall smittede totalt, fra første smittetilfelle og ut 2020 (akkumulerte 

smittetilfeller), viser en langt høyere smitteforekomst/ 1000 innbyggere for landet sett under ett 

enn for Troms og Finnmark. 

 Med utgangspunkt i en forekomst av smittede pr 1000 innbyggere på 0 både i Troms og 

Finnmark og på landsbasis ved utgangen av februar 20 (kun ett smittetilfelle totalt i hele landet) 

steg tallet til henholdsvis 0,64 (Troms og Finnmark) og 0,86 (hele Norge) ved utgangen av 

mars. Deretter økte forskjellen i moderat grad fram til august, da det i Troms og Finnmark til 
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sammen var 1,33 tilfeller av koronasmittede per 1000 innbyggere, mens landsgjennomsnittet 

var 2.  

Fra september 20 steg antall nysmittede betydelig både i Troms og Finnmark, mens 

veksten i oktober og november var betydelig større for landet sett under ett enn i Troms og 

Finnmark. Ved utgangen av året 2020 var forekomsten på landsbasis av samlet antall 

koronasmittede/ 1000 innbyggere mer enn dobbelt så høy (9,22 smittede/ 1000 innbyggere) 

som i Troms og Finnmark (4,12 smittede/ 1000 innbyggere). 

 

 
Figur 2.11.3. Samlet antall koronasmittede på landsbasis og i Troms og Finnmark pr 1000 innbyggere, 

januar desember 2020.* 
*Tallgrunnlaget for figurene 2.11.1, 2.11.2 og 2.11.3 er hentet fra VGs fortløpende oversikt over nysmittede i 

kommuner, fylker og landet, basert på innmeldte nysmittede til Folkehelseinstituttet (FHI). 

 

Omfanget av sykefravær som en direkte følge av koronapandemien har ikke vært stort i Troms 

og Finnmark. Men indirekte kan det ha hatt betydning gjennom karantenebestemmelser og 

forholdsregler knyttet til mistenkt smittespredning. 

Ved vurdering av pandemiens innvirkning på sykefraværet, er det også av interesse å se 

på diagnosebildet utover det som direkte er knyttet til virale luftveissykdommer. En 

gjennomgang av tapte dagsverk i 2020, sammenlignet kvartal for kvartal mot tilsvarende kvartal 
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• Sykdommer i luftveiene: For begge kjønn samlet er det en stor økning i alle fire kvartal, 

der økningen er aller størst i første kvartal, med fordobling i antall tapte dagsverk, 

sammenlignet med 2019. I andre kvartal er økningen 45 prosent, i tredje kvartal 36 prosent 

og i fjerde kvartal 19 prosent. For kvinner er det kraftig økning i alle kvartal unntatt fjerde 

kvartal, der den er på 11,9 prosent. For menn er det samme utvikling, men her er også 

økningen i fjerde kvartal stor: 28 prosent. 

• Allment og uspesifisert: Det foreligger en økning i alle kvartal, med spesielt stor økning i 

første kvartal. Det var en økning blant menn i alle fire kvartal i 2020, sammenlignet med 

2019. Blant kvinner var det en liten nedgang i tredje kvartal, ellers økning. 

• Sykdom i fordøyelsesorganene: Det var en økning i første kvartal, men nedgang i de tre 

påfølgende kvartalene, sammenlignet med samme kvartal i 2019. Bildet var det samme for 

begge kjønn. 

• Hjerte- og karsykdommer: Det forelå økning for begge kjønn samlet i første og fjerde 

kvartal og nedgang i andre og tredje kvartal. For kvinner var det økning i første kvartal, 

nedgang i andre og tredje og økning i fjerde kvartal. For menn er det økning i første kvartal, 

nedgang i andre og økning i tredje og fjerde kvartal. 

• Muskel-/skjelettlidelser: For begge kjønn samlet er det økning i alle kvartal. Det er økning 

for menn i alle kvartal, stabilt for kvinner i første og andre kvartal, deretter økning. 

• Sykdommer i nervesystemet: Det foreligger en økning for kvinner i fjerde kvartal, med 

nedgang i øvrige tre kvartaler. Det er økning for menn i første og andre kvartal, men 

nedgang i tredje og fjerde kvartal. 

• Psykiske lidelser: For begge kjønn samlet foreligger en økning i alle fire kvartal, som er 

spesielt stor i første kvartal. Det er en økning for kvinner i første, tredje og fjerde kvartal, 

mens andre kvartal er uendret fra 2019. For menn foreligger en økning i alle fire kvartal, 

som er spesielt stor i første kvartal. 

• Svangerskapssykdommer: Det er en liten økning i første kvartal, nedgang i andre og tredje 

kvartal, og en stor økning i fjerde kvartal. 

• Andre lidelser: Det foreligger for begge kjønn samlet en liten økning i alle kvartal unntatt 

fjerde kvartal, der det er en liten nedgang. 
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Påvirkningen koronapandemien kan ha hatt på sykefraværet, basert på ovenstående 

diagnosegrupper, avspeiles mest direkte knyttet til sykdommer i luftveiene, siden Covid 19 er 

et virus som primært rammer luftveiene, med påfølgende komplikasjoner til andre organer, 

sekundært til primærsmitten i luftveiene. 

Der sykmeldende lege har mistenkt Covid 19-smitte, eller sykmeldt noen som ledd i å 

forebygge smitte, eksempelvis som ledd i karantenetiltak, vil den naturlige diagnosen først og 

fremst være knyttet til luftveissykdom. 

Følgetilstander av Covid 19-smitte kan også gi affeksjon av andre organer enn 

luftveiene. Men også i slike tilfeller er det grunn til å anta at sykdommer i luftveiene er benyttet 

som innledende diagnose på sykmeldingen, eventuelt supplert med andre diagnoser, som i 

prinsippet kan falle inn under alle kategorier. 

Fordi forekomsten i Troms og Finnmark med Covid 19 har vært lav i 2020 

sammenlignet særlig med Oslo og det sentrale Østlandsområdet, er det særlig smitteverntiltak 

med legemeldt sykefravær under karantene som forventes å gi statistiske utslag i 

sykefraværsstatistikken, mens personer med reell smitte med koronaviruset blir så få i antall at 

disse ikke samlet forventes å kunne føre til store utslag i sykefraværstallene. 

Per 31/12 2020 hadde 1003 personer i Troms og Finnmark fått påvist Covid 19-smitte. 
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2.12. Diagnoser og sykefravær. 
 
Analysen knyttet til denne sykefraværsrapporten er basert på samlede sykefraværstall for alle 

kvartaler i perioden 2016 til 2020, men med særlig vekt på fraværstallene for 2020 og eventuelle 

endringer fra foregående år, både knyttet til kvartalssammenligninger fra året før og for hvert 

år samlet. 

I Troms og Finnmark har den største diagnosegruppen over tid, målt som tapte dagsverk 

i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent, basert på legemeldt sykefravær) vært 

Muskel-/skjelettlidelser. Deretter følger Psykiske lidelser. De to gruppene har til sammen stått 

for over 60 prosent av alle tapte dagsverk.  

Under viser figur 2.12.1 totalfordelingen for diagnoser, i prosent av alle diagnoser (sum 

100 %), og fordelingen for hvert kjønn (sum 100 % for hvert kjønn for alle diagnoser).  

Figur 2.12.2 viser antall sykefraværstilfeller (antall personer i hver diagnosekategori i 

prosent av antall personer totalt, for alle diagnosekategorier samlet).  

Figur 2.12.1. Troms og Finnmark. Tapte dagsverk samlet og for hvert kjønn 2020. 
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Figur 2.12.2. Troms og Finnmark. Sykefraværstilfeller fordelt på diagnoser samlet og for hvert  
kjønn 2020.  
 
 

Figurene viser samlet at mens nær 20 prosent av sykefraværstilfellene i Troms og Finnmark 

skyldtes sykdommer i luftveiene i 2020, utgjorde samme gruppe godt under 10 prosent i antall 

tapte dagsverk som ble erstattet med sykepenger samme år.  

Dette tyder i 2020 på at andelen som ble sykmeldt for luftveissymptomer eller mulig 

mistanke om luftveissykdom (særlig Covid 19) var relativt høy, mens lengden på 

sykmeldingene i snitt var relativt kortvarige. 

Det kan være verdt å merke seg at det var en større andel av mennene som fikk diagnoser 

innen gruppen Muskel/ skjelettlidelser enn blant kvinnene. Blant kvinnene var det til gjengjeld 

en større andel som fikk diagnoser innen gruppen Psykiske lidelser enn menn.  

Siden bare kvinner kan få Svangerskapsrelaterte diagnoser, og denne gruppen utgjør 

nær 8 prosent av erstattede sykepengedager i 2020 blant kvinner, påvirker dette prosentandelen 

i øvrige diagnosegrupper blant kvinner.  

Ved direkte sammenligning av diagnosegrupper mellom menn og kvinner når 

diagnosegruppen Svangerskapsrelaterte diagnoser holdes utenfor, innebærer dette at 

forskjellene da blir mindre mellom kjønnene for de gruppene der prosentandelen for 
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diagnosegruppene er lavere blant kvinner enn menn, mens forskjellen blir større der den alt er 

høyere blant kvinner enn menn når diagnosegruppen Svangerskapsrelatert plager er tatt med.  

Dette innebærer at det i absolutte tall for tapte dagsverk og antall sykefraværstilfeller er 

tilnærmet lik forekomst blant kvinner og menn når det gjelder diagnosegruppene Sykdom i 

fordøyelsesorganene og Sykdommer i luftveiene. 

 

 
Figur 2.12.3. Troms og Finnmark. Endring i antall erstattede sykefraværsdager (%) 2019–2020.* 

 

Figur 2.12.3 viser endring i antall tapte dagsverk i prosent fra 2019 til 2020 for Troms og 

Finnmark. Av figuren framgår det at det har vært en betydelig økning i antall tapte dagsverk 

som skyldes Sykdommer i luftveiene. Dette gjelder for begge kjønn.  

Det er grunn til å tro at dette i vesentlig grad skyldes koronapandemien, og da ikke 

primært betinget av sykmelding av smittede, men av smittevernforebyggende tiltak mot smitte, 

inkludert legemeldt sykefravær for personer som er satt i karantene.  

Økningen innen gruppen Allment og uspesifisert antas også i stor grad å skyldes 

koronapandemien. Nedgangen i prosentvis andel for alle øvrige diagnosegrupper skyldes den 

svært store økningen i gruppen sykdommer i luftveiene, som dermed fører til at andelen øvrige 

grupper utgjør går ned. 
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Figur 2.12.4. Troms og Finnmark. Endring i antall sykefraværstilfeller (%) 2019–2020.* 
Kilde: SYFRA560 Legemeldt sykefravær etter diagnose og bosted* 
 

Figur 2.12.4 viser endring i antall sykefraværstilfeller i hver av diagnosegruppene i prosent 

mellom 2019 og 2020. Tendensen er sammenfallende med den som kan sees i figur 2.12.3, med 

den forskjellen at den prosentvise økningen i antall sykefraværstilfeller (personer) er lavere 

(31,9 %) enn den prosentvise endringen i antall erstattede sykefraværsdager (42,5 %) for 

gruppen Sykdommer i luftveiene.  

 Dette innebærer at den gjennomsnittlige lengden på sykmeldingene for sykdommer i 

luftveiene var lengre i 2020 enn i 2019. Dette oppfattes som en naturlig konsekvens av 

tiltakene mot Covid 19, sammenlignet med behov for kortere sykmeldinger for tilstander som 

influensa og andre luftveissykdommer i 2019. 
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2.13. Sesongrelatert sykefravær. 

 
En gjennomgang av sykefraværet kvartalsvis viser sesongvise variasjoner, både på landsbasis 

og for Troms og Finnmark.  

 Den generelle tendensen er at sykefraværet er på det laveste i 3. kvartal (juli -

september), for så å stige i 4. kvartal (oktober - desember) og 1. kvartal (januar - mars) 

påfølgende år, da det når sitt høyeste nivå. Deretter går fraværet på ny ned i 2. kvartal (april -

juni), for så å nå sitt laveste nivå igjen i 3. kvartal. 

 Tendensen er den samme for begge kjønn. Den sesongvise variasjonen er imidlertid 

større for kvinner enn for menn. Dette innebærer at den største forskjellen i sykefravær mellom 

kjønnene er i 1. kvartal, og den minste i tredje kvartal.  

 Som eksempel var forskjellen i sykefravær i prosentpoeng på landsbasis mellom kvinner 

og menn 2,9 i første kvartal 2016, mens den i 3. kvartal samme år var 2,0. Når man gjennomgår 

tilsvarende tall for de fire følgende årene finner man følgende tall: 2017: 3/ 2,1, 2018: 3,0/ 2,0, 

2019: 3,2/ 2,2, 2020: 3,2/ 2,1. 

 Det samlede sykefraværet for begge kjønn var 6,1 i 1. kvartal 2020, det høyeste i hele 

femårsperioden, og en økning med 0,6 prosentpoeng fra 2019. Sykefraværet for både menn 

(4,6 %) og kvinner (7,8 %) var det høyeste i hele femårsperioden i 1. kvartal 2020.  

 Tilsvarende var sykefraværstallene i 2. kvartal 2020 de høyeste for 2. kvartal i 

femårsperioden, både samlet (5,1 %) og for menn (3,9 %) og kvinner (6,5 %), slik de også var 

det i 3. kvartal (4,5 %/ 3,6 %/ 5,7 %) og 4. kvartal (5,5 %/ 4,1 %/ 7,2 %), sammenlignet med 

samme kvartal i de foregående fire årene. 

 

 
Figur 2.13.1. Landet. Sesongvise variasjoner i sykefraværet (prosent tapte dagsverk ved legemeldt 
sykefravær) 2016–2020 for begge kjønn samlet, og for menn og kvinner.* 
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Grunnene til sesongvise variasjoner kan være flere. Én åpenbar grunn er at størstedelen av 

ferieuttaket for de fleste arbeidstakere skjer fra midten av juni til utgangen av august hvert år, 

der fellesferien normalt avvikles i juli hvert år. I 2020 varte fellesferien fra mandag 6. juli til 

fredag 24. juli.  

Under fravær fra arbeid på grunn av ferieuttak vil terskelen både for å be om og for å få 

sykmelding være høyere enn ellers. Dette vil påvirke sykefraværstallene, slik at det er å forvente 

at disse er lavest i det kvartalet der størstedelen av ferieuttaket skjer, som vil være i tredje kvartal 

hvert år. 

 Siden mange også tar ut store deler av ferien i juni, gjerne sammenfallende med at skoler 

avslutter skoleåret og de fleste barnehager har sommerferielukning, vil dette forventes å påvirke 

sykefraværet i andre kvartal, men mindre enn i tredje kvartal, siden den beskrevne effekten av 

ferieuttaket først inntrer i den siste måneden av andre kvartal, noe som stemmer godt med de 

årvisse variasjonene man ser i figur 2.12.13.1. 

 Basert på Folkehelseinstituttets rapporter for influensasesongen*, begynte 2019 –20-

sesongens influensautbrudd i uke 52. Influensatoppen ble nådd i uke 8 og utbruddet nådde kun 

lavt nivå, noe som indikerer at utbruddet var mildere enn normalt. 

 De spesielt høye sykefraværstallene i 1. kvartal 2020 kan dermed ikke forklares av den 

sesongvise influensaen, selv om denne vil gi høyere forventet fravær i første kvartal hvert år. 

En nærliggende forklaring for 2020 blir koronapandemien, der antall nysmittede i mars 2020 

var 4636, mot kun ett smittetilfelle i februar 2020 (jf. kapittel 2.11).  

Det var på dette tidspunktet ikke de som ble smittet, som i hovedsak bidro til økningen 

i antall sykmeldte i mars 2020, men alle de som fikk sykmelding fordi de enten hadde vært 

nærkontakter med noen med smitte, eller av andre grunner (for eksempel gjennom forutgående 

utenlandsopphold) måtte i karantene, og ble sykmeldt på grunn av det. Her ligger også en 

betydelig del av forklaringen på den betydelige økningen i sykmeldinger innenfor kategorien 

Sykdommer i luftveiene, i et år der influensasesongen var mildere enn det foregående året. 

I kjølvannet av koronapandemien og nedstengingen av samfunnet fra 12. mars 2020, 

tilkom permitteringer innenfor en rekke bransjer, med en betydelig stigning av 

arbeidsledigheten i deler av landet. Stigningen var særlig dramatisk i de delene av landet med 

høyest påvist smitte, som Oslo og det sentrale østlandsområdet. 

Fordi mange ble permittert eller helt arbeidsledige, ble de registrert som arbeidssøkende. 

Uten et arbeid å gå til, ble andelen av befolkningen som det var aktuelt å sykmelde, mindre der 
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pandemien hadde sin største utbredelse. Antall nysmittede gikk også ned fra mars til april 2020, 

med 3088 nysmittede for Norge samlet i april 2020. 

En konsekvens av lavere smittetall, i kombinasjon med økende arbeidsledighet, var at 

sykefraværet gikk ned fra 1. til 2. kvartal også under koronapandemien i 2020, slik det hadde 

gjort før pandemien foregående år, men med høyere samlet sykefravær i andre kvartal i 2020 

enn i andre kvartal i de fire foregående årene. Denne økningen kan godt ha vært en konsekvens 

av koronapandemien, og da særlig behov for sykmelding under karantene, for å hindre 

smittespredning. 

  

 
Figur 2.13.2. Troms og Finnmark. Sesongvise variasjoner i sykefraværet (prosent tapte dagsverk av 
avtalte dagsverk ved legemeldt sykefravær) 2016–2020 for begge kjønn samlet, og for menn og 
kvinner.* 
 
Kurven for Troms og Finnmark viser samme tendens til sesongvise variasjoner mellom 2016 

og 2020 som på landsbasis, også her med det høyeste sykefraværet i alle fire kvartaler i 2020 

for begge kjønn og samlet, sammenlignet med tilsvarende kvartaler de fire foregående årene. 

 Også i Troms og Finnmark er forskjellen i sykefravær mellom kjønnene størst i første 

kvartal hvert år og minst i 3. kvartal. I første kvartal 2016 var denne forskjellen, målt i 

prosentpoeng 3,1, mens den var 2,1 i tredje kvartal samme år. Tallene for de etterfølgende årene 

var: 2017: 3,2/ 2,3, 2018: 3,2/ 2,2, 2019: 3,6/ 2,4, 2020: 3,5/ 2,2. 

 Selv om sykefraværet både blant menn og kvinner er klart høyere i Troms og Finnmark 

enn på landsbasis, er forskjellen mellom kjønnene, og den sesongvise variasjonen på denne 

forskjellen, relativt lik, med en forskjell på landsbasis som ligger et par titalls prosentpoeng 

under Troms og Finnmark i hele perioden. Dette speiler at den generelle forskjellen i sykefravær 

mellom menn og kvinner er litt høyere i Troms og Finnmark enn for landet samlet. 
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Figur 2.13.3. Sesongvise forskjeller i sykefravær mellom menn og kvinner, angitt i prosentpoeng, for 
landet og Troms og Finnmark for 1. og 3. kvartal 2016–2020.* 
 
Med utgangspunkt i at kvinner gjennomgående har klart høyere sykefravær enn menn i alle 

kvartaler, er det også grunn til å anta at behovet for sykmelding hos kvinner vil melde seg 

tidligere enn hos menn, når det generelle behovet for sykmelding i befolkningen øker. Med en 

forskjell i behov for sykmelding mellom menn og kvinner, vil man få en sesongavhengig 

forskjell i sykefravær blant menn og kvinner som vist i figur 2.13.3. 

 
*Kilde: SYFRA210 Legemeldt sykefravær etter bosted. 
**Kilde: https://www.fhi.no/publ/2020/influensasesongen-i-norge –2019–2020/ 
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2.14. Varighet av sykefravær. 

 
Figur 2.14.1 viser fordelingen av avsluttede sykefraværstilfeller for landet for alle kvartaler fra 

2016 til 2020. 

Den største andelen av tilfellene har en varighet på inntil 16 dager. I fjerde kvartal 2020 

utgjorde disse 63,8 prosent av alle tilfellene for landet sett under ett. Men dette varierer over 

tid.  

 Avsluttede sykefraværstilfeller med varighet 16 dager eller kortere har holdt seg relativt 

konstant fra 1. kvartal 2016 til 4. kvartal 2020, men med årvisse, sesongbaserte variasjoner.  

Tilsvarende er andelen sykefraværstilfeller mellom 16 dager og åtte uker relativt stabil 

gjennom siste fem år, men med en topp i andre kvartal 2020, som skiller seg tydelig fra øvrige 

kvartaler.  

Mens øvrige kvartaler ligger rundt 20 prosent eller noe lavere, utgjorde andelen 

avsluttede sykefraværstilfeller i andre kvartal 2020 nær 25 prosent av alle avsluttede 

sykepengetilfeller i det kvartalet. Også 4. kvartal 2020 lå noe høyere enn tilsvarende kvartal i 

foregående år, med 21,5 prosent av avsluttede sykepengetilfeller.  

For øvrige kategorier (8 til 12 uker, 12 uker til 26 uker og 26 uker eller mer) er de årvisse 

variasjonene siste fem år beskjedne, og uten at man kan finne noen trend i retning av større 

endringer i de tre kategoriene. 

 
Figur 2.14.1. Landet. Avsluttede sykefraværstilfeller, prosentandel ut fra varighet.* 
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Figur 2.14.2 viser fordelingen av avsluttede sykefraværstilfeller for Troms og Finnmark for alle 

kvartaler fra 2016 til 2020. 

Den største andelen av tilfellene har en varighet på inntil 16 dager. I fjerde kvartal 2020 

utgjorde disse 60,5 prosent av alle avsluttede sykefraværstilfeller i kvartalet, mot 63,8 prosent 

av alle tilfellene for landet sett under ett.  

Som for landet sett under ett varierer dette over tid, også i Troms og Finnmark. I fjerde 

kvartal 2016 var andelen 62,4 prosent, og i fjerde kvartal 2019 63,5 prosent. Samlet sett ligger 

andelen sykefraværstilfeller under 16 dager i hele femårsperioden noe lavere for Troms og 

Finnmark enn for landet sett under ett.  

Som eksempel vises til at avsluttede sykefraværstilfeller under 16 dager lå under 58 

prosent i andre kvartal i hele femårsperioden i Troms og Finnmark, og under 50 prosent i andre 

kvartal 2020. Tilsvarende tall på landsbasis ligger gjennomgående minst ett prosentpoeng 

høyere. 

Selv om forskjellen for avsluttede sykefraværstilfeller under 16 uker ikke er stor mellom 

Troms og Finnmark og for landet sett under ett, er det en forskjell, der gjennomsnittlig lengde 

på avsluttede sykefraværstilfeller i Troms og Finnmark er noe lengre enn landsgjennomsnittet. 

 Avsluttede sykefraværstilfeller med varighet 16 dager eller kortere har, som for landet 

sett under ett, holdt seg relativt konstant i Troms og Finnmark fra 1. kvartal 2016 til 4. kvartal 

2020, men også her med årvisse, sesongbaserte variasjoner.  

Tilsvarende er andelen sykefraværstilfeller mellom 16 dager og åtte uker relativt stabil 

gjennom siste fem år, men med en topp i andre kvartal 2020, som skiller seg tydelig fra øvrige 

kvartaler. Dette sammenfaller med funnene på landsbasis.  

For øvrige kategorier (8 til 12 uker, 12 uker til 26 uker og 26 uker eller mer) er de årvisse 

variasjonene siste fem år beskjedne, og uten at man kan finne noen trend i retning av større 

endringer i de tre kategoriene. Også dette sammenfaller med utviklingen på landsbasis. 
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Figur 2.14.2. Troms og Finnmark. Avsluttede sykefraværstilfeller, prosentandel ut fra varighet.* 
*Kilde: SYFRA270 Avsluttede sykefraværstilfeller etter total varighet. 
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2.15. NAVs organisering av GEO-områder i Troms og Finnmark. 

 

NAV har organisert kommunene i GEO-områder. Troms og Finnmark består av til sammen 7 

slike områder. Nedenstående kart viser inndelingen av områdene. 

 
Figur 2.15.1. Kart over inndeling av NAV-regioner i Troms og Finnmark. 
 

Siden det er tilrettelagt for et samarbeid mellom NAV-kontorene basert på ovenstående 

områdeinndeling, er det naturlig at gjennomgangen av sykefraværet i hver enkeltkommune 

forholder seg til den samme områdeinndelingen. Dermed vil også NAV-ansatte som skal 

gjennomgå rapporten, lettere kunne identifisere bearbeidede data for sykefraværet i sitt område. 

 

De aktuelle GEO-områdene er:  

GEO Sør Troms: Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord, Ibestad. 

GEO Midt-Troms: Senja, Sørreisa, Salangen, Lavangen, Dyrøy, Målselv, Bardu. 

GEO Tromsø-området: Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord, Lyngen. 

GEO Nord-Troms: Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord. 

GEO Vest: Kautokeino, Alta, Loppa, Kvænangen, Hasvik. 

GEO Midt-Finnmark: Karasjok, Porsanger, Lebesby, Gamvik, Nordkapp, Måsøy, 

Hammerfest.  

GEO Øst: Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Nesseby. 
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2.16. Presentasjon av data på kommunenivå. 
 
I presentasjonen for hvert GEO-område er endel data sammenstilt i figurer og tabeller for å lette 

sammenligningen mellom kommuner. De fleste av disse dataene, som befolkningsutvikling 

over tid, tall for inn- og utflytting og fødselsoverskudd, er ikke-personsensitive. 

 Når det kommer til presentasjon av sykefraværstall, vil disse ikke være 

personidentifiserbare i en oversikt som viser samletall, heller ikke når disse brytes ned på 

kvartalsnivå. Heller ikke når tallene brytes ned til kjønn, diagnosegrupper eller næringsgrupper, 

vil disse være personsensitive for de største kommunene, som Tromsø, Harstad og Alta.  

Års- og kvartalstall for det legemeldte sykefraværet, fordelt på kjønn, ansees heller ikke 

som personsensitivt, så lenge disse dataene ikke kobles opp mot diagnose eller yrkeskategori. 

Men i mindre kommuner, som Berlevåg, Nesseby og Loppa, medfører en oppsplitting 

av data i kjønn, kombinert med diagnose eller næringsgrupper, snart at talldataene blir så små 

for enkeltgrupper at de kommer ned på enkeltpersonnivå.  

Selv om dette i tabellene av personverngrunner hadde blitt presentert med stjerner (som 

et uttrykk for et antall mellom 0 og 4), vil likevel såpass mange av dataene måtte få en slik 

presentasjonsform at dette kan oppleves som problematisk av personverngrunner. 

 For å unngå at data skulle gi grunnlag for identifikasjon på personnivå, er derfor 

kjønnsmessig oppsplitting, kombinert med diagnose eller yrkesgruppe, ikke gjort på 

kommunenivå, mens diagnoser og næringsgrupper også er tatt med for kommunene, men i en 

presentasjonsform som gjør at personidentifikasjon ikke skal være mulig. 

Når det gjelder kjønnsmessige forskjeller i sykefravær, vises for øvrig til kapittel 1.8, 

der dette er omtalt, med sammenlignende data mellom landet for øvrig og Troms og Finnmark.  
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2.17. GEO Sør-Troms: Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord, Ibestad og Gratangen. 

 
GEO Sør-Troms (inkludert Gratangen) hadde pr 1/1 –2020 en befolkning på 34.210 mennesker. 

Av disse bodde 72.2 prosent i Harstad.  

 Både Kvæfjord, Ibestad og Gratangen hadde nedgang i folketallet i siste tiårsperiode, 

mens Tjeldsund hadde en mindre oppgang på 0,4 %. Til sammenligning var Harstads vekst i 

samme periode 4,1 prosent. 

 Alle kommuner i Sør-Troms utenom Kvæfjord hadde for tiårsperioden sett under ett 

overskudd av innflyttere, mens kun Harstad hadde flere fødte enn døde, når perioden 2010 til 

2020 summeres. 

 
GEO Sør-
Troms 

Folketall  1/1 
2020 

Endring 
2010 –20 Endring (%) 

Netto 
innflytting Fødselsoverskudd 

Harstad 24.703 964 4,1 446 526 
Tjeldsund 4.216 16 0,4 172 -154 
Kvæfjord 2.839 -210 -7,2 -158 -50 
Ibestad 1.361 -47 -3,3 100 -147 
Gratangen* 1.091 -59 -5,1 -3 -62 

Tabell 2.17.1. GEO Sør-Troms. Folketall 2020, med endring 2010–2020, netto innflytting og 
fødselsoverskudd 2010–2020. 
*Selv om Gratangen ikke tilhører GEO Sør-Troms, men GEO Narvik, er kommunen tatt med her, siden 
Gratangen er en del av Troms og Finnmark fylke, med beliggenhet i Sør-Troms. 
 

Med bakgrunn i forskjeller i befolkningsvekst mellom kommuner vil det over tid også utvikle 

seg økende forskjeller i alderssammensetningen mellom de samme kommunene. Tabell 2.17.2 

viser ulikheter i alderssammensetningen for de fem kommunene i Sør-Troms.  

  

Kommune/region 0–19 år 20–64 år 65 år og eldre 

Norge 23,3 59,2 17,5 

Troms og Finnmark 22,2 59,3 18,5 

Harstad 22,4 57,5 20,1 

Tjeldsund 19,9 53,1 27,0 

Kvæfjord 21,2 55,6 23,2 

Ibestad 18,1 50,2 31,7 

Gratangen 20,3 53,6 26,0 
Tabell 2.17.2. GEO Sør-Troms. Alderssammensetning i befolkningen 2020. 



 

 79 

Som vist i tabell 2.17.2 har Harstad den yngste befolkningen av de fem, med størst andel under 

20 år (22,4 %) og flest i alminnelig, yrkesaktiv alder (57,5 %), mens kun hver femte innbygger 

(20,1 %) er 65 år eller eldre. Til sammenligning er nær 1/3 (31,7 %) av Ibestads befolkning 65 

år eller eldre, mens i så vel Ibestad som Tjeldsund er under hver femte innbygger under 20 år. 

Konsekvensene av denne forskjellen i alderssammensetning blir at det er grunn til å 

forvente lavere sykefravær i Harstad enn i øvrige kommuner i GEO Sør-Troms, gitt at kun 

alderssammensetningen legges til grunn.  

Det er også grunn til å forvente større behov for personell innen pleie- og 

omsorgssektoren i øvrige kommuner i regionen enn i Harstad, betinget av en eldre befolkning 

i de øvrige kommunene.  

Siden det er innen pleie- og omsorgssektoren man finner det høyeste sykefraværet, vil 

dette bidra til å forsterke de forventede forskjellene i sykefravær mellom Harstad og øvrige 

kommuner i regionen, der befolkningen gjennomgående er eldre enn i Harstad.  
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2.17.1. Samlet legemeldt sykefravær i GEO Sør-Troms, kvartalsvis 2016–2020. 
 
Som det framgår av figur. 2.17.1.1 hadde alle kommunene i Sør-Troms et høyere legemeldt 

sykefravær enn landsgjennomsnittet i hele femårsperioden, med unntak av 3. kvartal 17, da 

Ibestad i dette ene kvartalet lå under (3,8 %, mot 4,3 % for landet).  

 Harstad og Ibestad har hatt relativt sammenfallende kvartalstall i hele femårsperioden, 

som også har ligget tett opp til kvartalstallene for fylket samlet. 

 Tjeldsund, Kvæfjord og Gratangen har gjennomgående ligget over fylkesgjennom-

snittet. Gratangen hadde en betydelig nedgang i sykefraværet fra 1. kvartal 16 til 3. kvartal 17. 

Fra 3. kvartal 19 har sykefraværet i kommunen på ny økt, slik at forskjellen i sykefraværstall 

mellom Gratangen og fylket har vært økende i det påfølgende tidsrommet. 

 
 

 
Figur 2.17.1.1. GEO Sør-Troms. Kvartalsvis sykefravær 2016–2020. 
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2.17.2. Kjønnsvise forskjeller i legemeldt sykefravær i GEO Sør-Troms 2016–2020. 
 
Blant kvinner hadde Tjeldsund og Kvæfjord det høyeste sykefraværet av de fem kommunene i 

Sør-Troms i siste femårsperiode, med unntak av 2018, da sykefraværet blant kvinner i 

Gratangen lå rett over sykefraværet i Kvæfjord og Tjeldsund. 

 Felles for alle kommunene var at sykefraværet lå høyere enn på landsbasis, med unntak 

av Ibestad i 2017, da det legemeldte sykefraværet blant kvinner i kommunen lå rett under 

landstallene. 

 Harstad og Ibestad har gjennomgående hatt sykefraværstall blant kvinner som ligger 

under tallene for fylket sett under ett, med unntak av 2018, da Ibestad lå rett over tallene for 

fylket samlet. 

 Med utgangspunkt i at Ibestad har den eldste befolkningen av de fem kommunene, kan 

det framstå som overraskende at kommunen gjennomgående har de laveste sykefraværstallene 

for kvinner i regionen, sammen med Harstad.  

 

 
Figur 2.17.2.1. GEO Sør-Troms. Legemeldt sykefravær kvinner pr år, 2016–2020. 
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Sammenlignet med tallene for Troms og Finnmark, ligger Harstad og Ibestad under i 

hele femårsperioden fram til 2020, da begge ligger noe over fraværet for fylket samlet, mens 

de øvrige tre kommuner ligger over samlet fravær for fylket i hele femårsperioden.  

For Gratangen var fraværet blant menn høyere enn blant kvinner både i 2016, –19 og 

– 20. Dette framstår som uvanlig, og skiller seg klart fra noen av de andre kommunene i Troms 

og Finnmark. Sykefraværet blant menn i de de tre årene, var betydelig høyere enn i 2017 og 

2018, som framsto som «normalår», sammenlignet med den generelle forskjellen i sykefravær 

mellom menn og kvinner for fylket og landet.  

 

 
Figur 2.17.2.2. GEO Sør-Troms. Legemeldt sykefravær menn pr år, 2016–2020. 
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2.17.3. Legemeldt sykefravær GEO Sør-Troms 2020, kvartalsvis. 
 
 
Blant de fem kommunene i Sør-Troms hadde Harstad det laveste legemeldte sykefraværet i alle 

fire kvartaler i 2020. Kommunen hadde for året sett under ett et fravær som for fylket samlet. 

Ibestad lå tett opp mot fylket samlet, mens øvrige tre kommuner lå klart over. 

 Det er større kjønnsforskjeller for sykefraværet i Troms og Finnmark enn for landet sett 

under ett, med en forskjell på 3,2 prosentpoeng for Troms og Finnmark, mens det for Norge 

samlet var en forskjell på 2,8 prosentpoeng i 2020.  

 Når man ser på kommunene enkeltvis i Sør-Troms, finner man den største forskjellen i 

legemeldt sykefravær mellom kjønnene i Tjeldsund (4,2 prosentpoeng). 

 I Gratangen var sykefraværet blant menn, som anført under kap. 2.17.2, høyere enn blant 

kvinner i 2020, som det var det i 2016 og 2019. Dette er oppsiktsvekkende, og såpass spesielt 

at det bør studeres nærmere.  

  

Område 
1. 
kvartal 

2. 
kvartal 

3. 
kvartal 

4. 
kvartal 2020 samlet Kvinner 2020 Menn 2020 

Norge 6,1 5,1 4,5 5,5 5,3 6,8 4,0 
Troms og 
Finnmark 6,8 5,9 5,1 6,4 6,0 7,7 4,5 
Harstad 6,6 5,9 5,2 6,5 6,0 7,5 4,6 
Tjeldsund 8,4 7,3 6,4 8,1 7,6 9,7 5,9 
Kvæfjord 8,7 6,9 6,4 7,6 7,3 9,1 5,8 
Ibestad 7,0 6,0 5,4 6,2 6,1 7,2 5,2 
Gratangen 9,1 8,5 7,7 9,3 8,8 8,5 8,8 

Tabell 2.17.3.1. GEO Sør-Troms. Kvartalsvis og samlet legemeldt sykefravær 2020. 
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2.17.4. Legemeldt sykefravær GEO Sør-Troms 2020, fordelt på næringer. 
 
Når det legemeldte sykefraværet fordeles på ulike næringsvirksomheter, får man et bilde av 

variasjonen i sykefravær knyttet til ulike former for yrkesaktivitet. Som omtalt i kapittel 2.7 er 

visse typer yrker klart overrepresentert i sykefraværsstatikken. Særlig gjelder dette innenfor 

helse- og sosialtjenester, som sysselsetter en betydelig større andel kvinner enn menn, men der 

sykefraværet blant begge kjønn er høyere enn gjennomsnittet, når alle næringer betraktes under 

ett.  

 Tabell 2.17.4.1 viser noen utvalgte næringer, med angitt antall tapte dagsverk i prosent 

av antall avtalte dagsverk innenfor de samme næringene i 2020. Tallene baserer seg på 

gjennomsnittet for de fire kvartalene i 2020. 

 Som det framgår av tabellen er fraværstallene (tapte dagsverk i forhold til avtalte 

dagsverk) klart høyest innenfor gruppen Helse- og sosialtjenester, både på landsbasis, i Troms 

og Finnmark, og for hver av kommunene i Sør-Troms, med unntak av Kvæfjord. 

 
 

Område Totalt 
Helse- og 
sosialtjenester Off. Adm. Undervisning 

Bygg og 
anlegg 

Norge 5,3 7,8 4,2 5,2 5,2 
Troms og 
Finnmark 6,1 8,2 4,4 5,4 6,0 
Harstad 6,1 9,3 3,9 5,8 7,0 
Tjeldsund 7,6 9,9 4,2 8,9 6,6 
Kvæfjord 7,4 5,9 9,1 7,8 5,5 
Ibestad 6,2 8,2 3,1 3,5 4,1 
Gratangen 8,7 14 6,4 5,9 9,2 

Tabell 2.17.4.1 GEO Sør-Troms. Tapte dagsverk i prosent av samlede dagsverk innen ulike næringer 
2020.* 
*Tallet viser gjennomsnittet for de fire kvartalene i 2020. 
 
Det anmerkes at Troms og Finnmark har et høyere sykefravær enn for landet sett under ett i alle 

de angitte gruppene. Dette er også hovedtendensen for kommunene i Sør-Troms, men med noen 

unntak. Harstad og Ibestad ligger under innen gruppen Offentlig administrasjon, og Tjeldsund 

ligger på samme nivå (4,2 %) som for hele landet sett under ett i denne gruppen.  

Ibestad ligger under tallene på landsbasis innen Undervisning og Bygg og anlegg, mens 

Kvæfjord ligger under samlet tall for Norge innen Helse- og sosialtjenester. 

 Særlig for de minste kommunene (Ibestad, Gratangen) er det imidlertid store 

kvartalsvise svingninger, som tegn på at få sykmeldinger kan gi store utslag for hver gruppe, 

noe som kan forklare større avvik, som 14 prosent tapte dagsverk innenfor Helse- og 
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sosialtjenester (nær det dobbelte av landstallene) for Gratangen, og 3,5 prosent innen 

Undervisning (nær 33% under tallet for Norge) for Ibestad.  

Med store kvartalsvise svingninger kan utslagene også variere stort på årsbasis for disse 

kommunene, mens eksempelvis Harstad, i kraft av sin størrelse, oppviser mindre svingninger 

fra kvartal til kvartal og mellom enkeltår.  
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2.17.5. Legemeldt sykefravær GEO Sør-Troms 2020, fordelt på diagnoser. 
 
For Norge samlet utgjorde muskel-/skjelettsykdommer og psykiske lidelser til sammen 57,6 

prosent av det legemeldte sykefraværet i 2020. 

 Tilsvarende tall for Troms og Finnmark samlet var 61 prosent, mens den for 

kommunene i Sør-Troms varierte mellom 66,2 prosent (Harstad) og 59,9 prosent (Gratangen).  

Ibestad, som hadde høyest andel sykefravær med diagnoser knyttet til 

muskel/skjelettsykdommer (52,1 %) hadde samtidig det nest laveste fraværet knyttet til 

psykiske lidelser (13,4 %). Tilsvarende lå Gratangen nest høyest når det gjaldt 

muskel/skjelettlidelser, men lavest når det gjaldt psykiske lidelser.  

Det kan dermed virke som om de to diagnosegruppene har en innbyrdes relasjon, der 

det kan forventes at der forekomsten er høy i den ene gruppen, sammenlignet med andre 

kommuner og regioner, vil den forventes å være lav i den andre gruppen. 

Troms og Finnmark har vanligvis vært overrepresentert i statistikker relatert til 

livsstilssykdommer. Det kan dermed framstå som overraskende at fylket ligger rett under landet 

samlet når det gjelder sykefravær relatert til hjerte/karsykdommer. I mindre kommuner vil selv 

enkeltsykmeldinger kunne gi store utslag på statistikken, noe kvartalstallene for kommunene 

viser, der fraværet kan knytte seg til så få personer at det er stjernemerket i NAVs statistikker 

(****), som tegn på at antallet som gruppen omfatter er under fem personer (0-4). 

Det er mindre overraskende at Troms og Finnmark lå under landstallene når det gjaldt 

luftveissykdommer i 2020. Troms og Finnmark har ligget klart under landsgjennomsnittet når 

det gjelder forekomsten av Covid 19. Når Gratangen likevel har et tall over 

landsgjennomsnittet, kan dette neppe skyldes reell smitte, siden Gratangen ikke hadde noen 

smittede i 2020, og sitt første registrerte smittetilfelle 5. januar 2021. Derimot kan forebyggende 

smitteverntiltak ha gitt høyt fravær i 1. kvartal 2020, slik det gjorde det over hele landet i det 

aktuelle kvartalet. I kommuner med lavt folketall vil enkeltpersoner som settes i karantene 

kunne gi store utslag på fraværstallene, selv om smittetrykket er lavt. 

Tallene for svangerskapsrelatert fravær må tolkes med tilsvarende forsiktighet. De 

minste kommunene kan ha variasjoner i antall gravide mellom enkeltår som gjør at tall for antall 

fødsler mer enn halveres eller dobles fra ett år til et annet. For gravide som sykmeldes i 

enkeltkommuner, kan dermed også andelen svangerskapsrelaterte diagnoser variere 

tilsvarende. En kommune uten gravide vil, naturlig nok, ikke ha registrert noen 

svangerskapsrelaterte sykdommer. Tilsvarende vil en kommune eller region, der en stor andel 
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av befolkningen er gravide, forventes å ha en tilsvarende større andel sykmeldinger med 

svangerskapsrelaterte diagnoser.  

Det vil først være når materialet som analyseres tar hensyn til forekomsten av gravide, 

og korrigerer for forskjeller i forekomst av gravide mellom befolkningspopulasjoner, at man 

vil kunne si noe mere sikkert om forskjeller i sykmeldingspraksis overfor gravide mellom 

kommuner og regioner. 

 

 

Område 
Hjerte-/ kar-
sykdommer 

Muskel-
/skjelett 

Psykiske 
lidelser 

Luftveis-
sykdommer 

Sv.skaps- 
sykdommer 

Norge 3,5 36,1 21,5 9,2 4,8 
Troms og 
Finnmark 3,4 39,5 21,5 7,2 4,2 
Harstad 3,4 42 24,2 5,3 4,3 
Tjeldsund 2,0 45,4 18,4 4,0 6,5 
Kvæfjord 2,5 42,1 21,2 2,6 6,5 
Ibestad **** 52,1 13,4 **** **** 
Gratangen **** 47,8 12,1 9,8 **** 

Tabell 2.17.5.1. GEO Sør-Troms. Legemeldt sykefravær, fordelt på diagnoser. 
 
 

Nedenstående tabeller viser fordelingen av utvalgte diagnosegrupper for hvert av kvartalene i 

2020. Det gjennomgående trekket for alle kommunene er at andelen sykmeldinger som er 

relatert til luftveiene var klart høyest i første kvartal 2020. En nærliggende forklaring på dette 

er forebyggende tiltak mot Covid 19, inkludert sykmelding ved karantene hos ikke-syke for å 

forebygge smittespredning. 

I tillegg tilkommer at sesonginfluensaen vinteren 2019/ 2020 kunne forventes å gi utslag 

for 4. kvartal 2019 (ikke medtatt her) og 1. kvartal 2020. Forekomsten av sesonginfluensa i 

fjerde kvartal 2020 og 1. kvartal 2021 var nærmest ikke-eksisterende, slik at man dermed ikke 

fikk den forventede økningen av diagnoser knyttet til 4. kvartal 2020, som ved normal 

forekomst av sesongvis influensa.  

Den medisinske forklaringen på at man ikke fikk en influensaepidemi vinteren 

2020/2021 er med all sannsynlighet at de mange forebyggende tiltakene mot Covid 19-

pandemien også hindret den alminnelige spredningen av influensaviruset, slik at det ikke fant 

sted noen sesongbasert influensaepidemi vinteren 2020/2021. 
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Harstad ligger høyest når det kommer til andelen svangerskapsrelaterte sykdommer 

(varierende mellom 3,9 og 4,7 % gjennom året). Dette speiles først og fremst i at Harstad har 

den yngste befolkningen, og de høyeste fødselstallene, i relasjon til kommunens folketall. 

 

     

Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 2,6 2,6 4,4 3,8 

Muskel/skjelett 38,5 43,6 43,8 42,2 

Psykisk sykdom 23,1 22,2 21,6 24,2 

Luftveier 8,7 4,2 3,7 4,6 

Svangerskap 3,9 4,1 4,7 4,3 
Tabell 2.17.5.2. Harstad. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
Tjeldsund har lavest andel sykmeldinger med diagnosen hjerte/karsykdom av de fem 

kommunene (varierende mellom 1,6 og 2,5 % gjennom året). Hvorvidt dette også speiler reell 

forskjell i forekomst av hjerte/karsykdommer mellom Tjeldsunds befolkning og øvrige 

kommuner i GEO Sør, gir tabellene ikke grunnlag for å konkludere med.  

Slike kommunevise forskjeller i sykdomsdiagnoser bør studeres nærmere, både bakover 

og framover i tid, for å få et mere omfattende grunnlag for å trekke konklusjoner om forskjell i 

sykelighet mellom ulike befolkningspopulasjoner. 

     

Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 1,6 2,5 2,3 1,6 

Muskel/skjelett 38,6 45,3 46,7 50,9 

Psykisk sykdom 20,1 20,1 17,6 15,6 

Luftveier 11,9 5,7 6,2 5,1 

Svangerskap 2,8 3,3 2,2 3,3 
Tabell 2.17.5.3. Tjeldsund. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
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Tallene for Kvæfjord viser en nedgang for Sykdommer i luftveiene fra 9,3 prosent i første kvartal 

2020, til 2,6 prosent i andre kvartal, med en ytterligere nedgang i tredje kvartal (til 2,2%).  

Sammenlignet med nedgangen fra 1. til 2. kvartal for øvrige kommuner, var dette en 

påfallende stor nedgang. Det er, som for de fleste kommunene for øvrig på landsbasis, grunn 

til å tro at den høye forekomsten av diagnoser knyttet til luftveiene i 1. kvartal i Kvæfjord i 

2020, skyldes forebyggende tiltak mot Covid 19, siden influensaepidemien i 2019/2020 var 

mindre omfattende enn i et normalår (og nær fraværende i 2019/2020). 

 

     

Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 2,9 2,2 2,9 1,9 

Muskel/skjelett 41,0 41,8 42,0 43,6 

Psykisk sykdom 19,7 21,7 18,7 24,6 

Luftveier 9,3 2,6 2,2 4,4 

Svangerskap 1,3 2,5 4,6 3,7 
Tabell 2.17.5.4. Kvæfjord. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 

Siden Ibestad, sammen med Gratangen, har det laveste folketallet av kommunene i Sør-Troms, 

blir antall sykmeldinger i de minste diagnosegruppene svært få. De høye tallene for hjerte/ 

karsykdom i 3. og 4. kvartal (8,8 og 6,1 %) må dermed betraktes med varsomhet, siden en 

enkeltstående sykmelding her kan gi store prosentvise utslag. 

 Ibestad er den av de fem kommunene som har høyest andel sykmeldte innen gruppen 

muskel/skjelett (varierende mellom 57,6 og 45,6 %). Siden denne gruppen omfatter langt flere 

enn gruppen Hjerte/kar, er det grunn til å anta at en større andel av befolkningen i Ibestad har 

helseplager som kan knyttes til muskel/skjelett enn eksempelvis i Harstad, der andelen innenfor 

denne diagnosegruppen ikke lå over 44 % i noe enkeltkvartal i 2020. 
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Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar **** **** 8,8 6,1 

Muskel/skjelett 57,6 53,5 45,6 51,6 

Psykisk sykdom 15,0 17,2 10,8 10,6 

Luftveier 8,3 4,6 **** 10,3 

Svangerskap **** **** 8,0 **** 
Tabell 2.17.5.5. Ibestad. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 

Ingen av de andre kommunene i Sør-Troms hadde en så høy andel sykmeldinger med diagnosen 

Sykdommer i luftveiene som Gratangen i 1. kvartal 2020 (15,8 %). Samtidig hadde Gratangen 

lavest andel diagnoser innen gruppen Psykisk sykdom av de fem kommunene (varierende 

mellom 8,9 og 13,7 %), men med stigende tall gjennom året.  

En nærliggende forklaring for det lave tallet i første kvartal, er at Sykdommer i luftveiene 

var så høyt i første kvartal, mens det sank betydelig i de to påfølgende kvartalene.  

Siden summen av alle diagnoser som er satt, blir 100, vil slike store variasjoner i 

enkeltkvartal nødvendigvis påvirke andre diagnosegrupper, uten at dette nødvendigvis 

innebærer reell nedgang i sykdom for andre diagnosegrupper i samme kvartal.  

     

Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar **** **** 4,7 8,9 

Muskel/skjelett 44,7 45,7 52,6 44,2 

Psykisk sykdom 8,9 12,7 12,9 13,7 

Luftveier 15,8 8,1 4,6 10,7 

Svangerskap **** **** **** **** 
Tabell 2.17.5.6. Gratangen. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
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2.17.6. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i GEO Sør-Troms 2020 (%). 
 

 
Arbeidsledigheten i Troms og Finnmark er gjennomgående lavere enn for Norge samlet. Som 

vist i tabell 2.17.6.1. lå prosentandelen for helt arbeidsledige på 4,3 i Troms og Finnmark i 

2020, mens denne var 5,0 for Norge samlet. 

 Ved tilnærmet full sysselsetting vil gjerne også mennesker som forventes å ha et høyrere 

sykefravær enn gjennomsnittet av befolkningen, være i arbeid. Tilsvarende vil økt 

arbeidsledighet gjerne føre til at de som har sykdommer eller funksjonstap, lettere faller ut av 

arbeidsmarkedet enn friske arbeidstakere.  

Med bakgrunn slike forventede sammenhenger mellom arbeidsledighet og sykefravær, 

er det av interesse å se på summen av arbeidsledige og sykmeldte i ulike geografiske områder, 

og hvordan de to størrelsene virker inn på hverandre.   

 I tabell 2.17.6.1 er tall for helt arbeidsledige og helt sykmeldte summert. Selv om tall 

for gradert arbeidsledige og gradert sykmeldte kunne gitt et mer komplett bilde hvis disse hadde 

blitt lagt til, vil det være komplisert å finne de eksakte tallene for gradert arbeidsledige og 

gradert sykmeldte, siden prosentvis gradering varierer både for delvis arbeidsledige og delvis 

sykmeldte.  

Som tabell 2.17.6.1 viser, synes fluktuasjonen i arbeidsmarkedet mellom 

arbeidsledighet og sykefravær uansett å komme klart fram også når de som er gradert 

arbeidsledige eller gradert sykmeldte, ikke er tatt med i tabellen. 

 
 

GEO Sør-Troms Helt arbeidsledige (%) Helt sykmeldte (%) Sum (%) 

Norge 5,0 5,0 10,0 

Troms og Finnmark 4,3 5,7 10,0 

Harstad 4,1 5,8 9,9 

Kvæfjord 2,9 7,2 10,1 

Tjeldsund 3,1 7,3 10,4 

Ibestad 3,2 5,7 8,9 

Gratangen 4,4 8,2 12,6 
Tabell 2.17.6.1. GEO Sør-Troms. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020 (%). 
 
Alle kommunene i Sør-Troms, med unntak av Gratangen, hadde i 2020 lavere arbeidsledighet 

enn fylket sett under ett, med den aller laveste arbeidsledigheten i Kvæfjord (2,9 %). 
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 Samtidig hadde alle kommunene i Sør-Troms, med unntak av Ibestad, et høyere 

sykefravær enn fylket sett under ett, med størst andel helt sykmeldte i Gratangen.  

 Når andelen helt arbeidsledige og helt sykmeldte summeres, viser tallene at alle 

kommunene i Sør-Troms, utenom Ibestad og Gratangen, ligger nær (+/-0,5 prosentpoeng) 

tallene for fylket og landet samlet. Gratangen ligger 2,6 prosentpoeng over samletallene for 

fylket og landet, mens Ibestad ligger 1,1 prosentpoeng under. Ibestad ligger på fylkesnivå når 

det gjelder sykefravær, men godt under når det ligger arbeidsledighet. Gratangen ligger rett 

over fylkesnivå for helt arbeidsledige (0,1 prosentpoeng), men klart over når det gjelder helt 

sykmeldte (2,5 prosentpoeng). 

 I den grad en sammenstilling som vist i tabell 2.17.6.1 kan bidra i oppfølgingsarbeidet 

av sykmeldte, kan summeringen av helt arbeidsledige og helt sykmeldte både være en 

medvirkende forklaring for høyere sykefraværstall, basert på høy sysselsetting (Troms og 

Finnmark samlet, og i særlig grad, Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad).  

Med bakgrunn i at Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad har desidert lavest arbeidsledighet 

av alle kommunene i Sør-Troms (og 39 % lavere enn landsgjennomsnittet), kan dette være noe 

av forklaringen for de høye sykefraværstallene for Kvæfjord og Tjeldsund, mens sykefraværet 

i Ibestad kommer gunstig ut, når man tar hensyn til den høye sysselsettingen. 

Tilsvarende må man finne andre forklaringer for det høye sykefraværet i Gratangen, 

siden arbeidsledighetstallene der ligger over fylkesgjennomsnittet. 
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2.18. GEO Midt-Troms: Senja, Sørreisa, Salangen, Lavangen, Dyrøy, Målselv, 

Bardu. 

 

GEO Midt-Troms hadde pr 1/1 –2020 en befolkning på 33.223 mennesker. Av disse bodde 44,7 

prosent i Senja kommune.  

 I siste tiårsperiode hadde Salangen og Dyrøy en nedgang i folketallet, som var moderat 

for Salangens del (- 2,9 %), mens denne var betydelig i Dyrøy (- 12,2 %). De øvrige fem 

kommunene hadde alle vekst i perioden 2010 til 2020, selv om denne var moderat (varierende 

mellom 1,6 prosent for Senja og 2,9 prosent for Sørreisa).  

 Senja hadde betydelig netto innflytting siste ti år (+269), mens det også var netto 

innflytting til Sørreisa (+74), Lavangen (+66) og Målselv (+7). Salangen, Dyrøy og Bardu 

hadde netto utflytting. 

 Av de sju kommunene var det bare Sørreisa (+26) og Målselv (+94) som hadde et samlet 

fødselsoverskudd mellom 2010 og 2020. Dette var også de to eneste kommunene i GEO Midt-

Troms som både hadde netto innflytting og fødselsoverskudd mellom 2010 og 2020. 

Tilsvarende hadde Salangen og Dyrøy både netto utflytting og fødselsunderskudd 

mellom 2010 og 2020. 

 For Bardus del kompenserte fødselsoverskuddet i perioden for underskuddet av 

innflyttere, noe som bidro til kommunens (riktig nok moderate) vekst i perioden. For Senja og 

Lavangen var forholdet motsatt: Et høyt antall tilflyttere bidro for begge kommuners del til 

vekst på tross av et fødselsunderskudd i perioden.  

 

GEO Midt-
Troms 

Folketall 
1/1 2020 

Endring 
2010 –20 

Endring 
(%) 

Netto 
innflytting Fødselsoverskudd 

Senja 14851 231 1,6 269 -45 
Sørreisa 3464 98 2,9 74 26 
Salangen 2146 -65 -2,9 -14 -55 
Dyrøy 1083 -150 -12,2 -38 -114 
Lavangen 1034 22 2,2 66 -44 
Målselv 6640 130 2 7 124 
Bardu 4005 56 1,4 -36 94 

Tabell 2.18.1. GEO Midt-Troms. Folketall 2020, med endring 2010 2020, netto innflytting og 
fødselsoverskudd 2010–2020. 
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Som det framgår av tabell 2.18.2 hadde Dyrøy i 2020 den desidert eldste befolkningen av de 

sju kommunene som utgjorde GEO Midt-Troms, med en andel av befolkningen over 65 år på 

29 prosent, og den laveste andelen under 20 år (18,2 %). Dette samsvarer med utviklingen som 

tabell 2.18.1 viser, der Dyrøy i siste tiårsperiode både har hatt netto utflytting og et 

fødselsunderskudd.  

Over tid vil konsekvensen av en slik utvikling, hvis den ikke snus, være at den 

gjenværende befolkningens gjennomsnittsalder vil øke, og at det vil bli behov for flere ansatte 

innen pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Dette igjen vil over tid kunne føre til økende 

sykefravær i kommunen, siden helse- og omsorgssektoren generelt har de høyeste 

sykefraværstallene. 

Bardu har den laveste andelen eldre i GEO Midt-Troms (20,4 % over 65 år). 

Sammenlignet med Lavangen, Sørreisa og Senja, har likevel Bardu en mindre andel av 

befolkningen under 20 år (23 %, mot 24,2 % for Lavangen, og 23,5 % for Sørreisa og Senja). 

En årsak til dette er at Bardu har den største andelen i yrkesaktiv alder, mellom 20 og 64 år 

(56,5 %).  

Med det desidert største fødselsoverskuddet av de sju kommunene i Midt-Troms, er det 

grunn til å tro at Bardu om noen år vil være den av kommunene i regionen som har størst andel 

unge under 20 år, gitt at siste ti års utvikling fortsetter i årene som kommer. 

 

Kommune/region 0–19 år 20–64 år 65 år og eldre 

Norge 23,3 59,2 17,5 

Troms og Finnmark 22,2 59,3 18,5 

Senja 23,5 55,5 21,0 

Sørreisa 23,5 55,8 20,8 

Salangen 21,4 54,6 24,0 

Lavangen 24,2 50,6 25,2 

Dyrøy 18,2 52,8 29,0 

Målselv 21,8 58,0 20,2 

Bardu 23,0 56,5 20,4 
Tabell 2.18.2. GEO Midt-Troms. Alderssammensetning i befolkningen 2020. 
 
For Lavangen er det påfallende at kommunen har både en høy andel eldre (25,2 % over 65 år), 

men samtidig også den høyeste andelen yngre av kommunene i GEO Midt-Troms. (24,2 % 

under 20 år).  
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Kommunen er den minste i folketall i GEO-Midt-Troms. Selv mindre endringer, knyttet 

til variasjoner i fødselsoverskudd og inn- og innflytting, kan dermed gi større utslag for 

aldersfordelingen i denne kommunen enn i de andre seks.  

Uansett viser tabell 2.18.2 at Lavangen i 2020 var den av kommunene i området som 

hadde lavest andel av befolkningen (50,6 %) i alminnelig, arbeidsdyktig alder. Dette ligger godt 

under tallet på landsbasis (59,2 %) og for Troms og Finnmark samlet (59,3 %).  

Det skal anføres at alle kommunene i GEO Midt-Troms ligger under 

fylkesgjennomsnittet i denne aldersgruppen, med Målselv nærmest tallet for fylket samlet 

(58 %). 
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2.18.1. Samlet legemeldt sykefravær i GEO Midt-Troms, kvartalsvis 2016–2020. 
 

Av de sju kommunene i GEO Midt-Troms hadde Lavangen gjennomgående det høyeste 

sykefraværet fra 2016 til 2020, med unntak for 3. kvartal i –17, 1. kvartal –18 og 1. og 2. kvartal 

i –20.  

Tilsvarende hadde Bardu gjennomgående det laveste sykefraværet av de sju 

kommunene. Selv om det finnes enkeltkvartaler der noen kommuner i Troms og Finnmark som 

i perioder og enkeltkvartaler har hatt lavere sykefravær enn Bardu (eksempelvis Lebesby 1. 

kvartal –16 til 4. kvartal –17, Dyrøy og Båtsfjord 2. kvartal –16, Berlevåg 2. kvartal –17, Måsøy 

2. og 3. kvartal –18), er Bardu når femårsperioden sees under ett, den kommunen i fylket som 

har hatt desidert lavest sykefravær. Kommunen har i alle enkeltkvartaler også ligget under 

landsgjennomsnittet, som eneste kommune i Troms og Finnmark. 

Senja (og da gjennom summert sykefravær for de tidligere kommunene Torsken, Berg, 

Tranøy og Lenvik) har gjennom femårsperioden hatt et gradvis økende sykefravær, slik at 

kommunen fra å ha hatt det laveste sykefraværet, sammen med Bardu og Dyrøy i 1. kvartal 

2016, hadde tredje høyest sykefravær (etter Lavangen og Dyrøy) i 4. kvartal 2020. 

Dyrøy har fulgt noe av den samme utviklingen som Senja. Mens kommunen i 1. kvartal 

hadde det 3. laveste sykefraværet av alle kommunene i GEO-Midt-Troms, etter Bardu og Senja, 

har sykefraværet i kommunen gradvis vært økende gjennom de siste årene, slik at det var nest 

høyest i regionen i 4. kvartal 2020, etter Lavangen. 

Salangen hadde i 1. kvartal 2016 et sykefravær klart over så vel Troms og Finnmark 

som landsgjennomsnittet, men har siden hatt en gunstig utvikling, der sykefraværet gjennom 

hele 2020 både lå godt under sykefraværet for fylket samlet, men også under samlet sykefravær 

på landsbasis. Av kommunene i GEO Midt-Troms var det bare Bardu som hadde et lavere 

sykefravær i 2020. 

Målselv har i stor grad fulgt samme utvikling for sykefraværet mellom 2016 og 2020 

som Tromsø og Finnmark samlet. Målselv og fylket hadde helt sammenfallende sykefraværstall 

(for begge kjønn samlet) i. 1. kvartal 2016, 1. kvartal –17, og et avvik på kun 0,1 prosentpoeng 

i 1. kvartal –18 og –19 og –20. Tilsvarende eksempler kunne vært gitt for en rekke av de andre 

kvartalene i femårsperioden.  

Som en kuriositet kan nevnes at hvis gjennomsnittlig legemeldt sykefravær beregnes for 

alle enkeltkvartaler mellom 1. kvartal 2016 og 4. kvartal 2020 (til sammen 20 kvartaler) har 

Troms og Finnmark en gjennomsnittsverdi på 5,66, mens Målselv har 5,68. Loppa ligger ligger 
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nest tettest på denne snittverdien med 5,61, men har til gjengjeld langt større svingninger, 

sammenlignet med fylkestallet, enn det Målselv har gjennom femårsperioden. 

Hvor vidt Målselv blir et slags barometer for fylket generelt, og hvorfor kommunen i så 

fall ligger så tett på fylkestallene samlet, vil det være av interesse å studere nærmere også i 2021 

og i årene som kommer. 

Også Sørreisa har ligget relativt tett på sykefraværstallene for fylket, men med noe større 

avvik, både i form av perioder med høyere og lavere sykefravær enn for Troms og Finnmark 

samlet. Når femårsperioden vurderes under ett, har Sørreisa hatt et noe lavere sykefravær enn 

fylket (5,43 % mot fylkets 5,66 %). 

 
 

 
Figur 2.18.1.1. GEO Midt-Troms. Kvartalsvis sykefravær 2016–2020. 
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2.18.2. Kjønnsvise forskjeller i legemeldt sykefravær i GEO Midt-Troms 2016–2020. 
 
 

Blant kvinner hadde Lavangen det høyeste sykefraværet i GEO Midt-Troms i alle enkeltår 

bortsett fra 2017, da både Sørreisa, Målselv og Dyrøy lå høyere. 

 Sykefraværet blant kvinner har ligget lavest i Bardu i alle enkeltår fra 2017, mens det 

var litt lavere i Sørreisa i 2016. Bortsett fra i 2016 har Bardu også ligger under tallene på 

landsbasis for det legemeldte sykefraværet blant kvinner, mens alle de øvrige kommunene i 

GEO Midt-Troms har ligget over. 

 Målselv, som har ligget tett på sykefraværet for Troms og Finnmark samlet når fraværet 

blant menn og kvinner summeres, hadde sammenfallende sykefraværstall med fylket for 

kvinner i 2016, men har siden ligget over fylkestallene, ved at sykefraværet har vært økende i 

alle enkeltår, bort sett fra i 2019, da det gikk litt ned. 

Tendensen for Dyrøy har vært at sykefraværet blant kvinner har økt i alle enkeltår fra 

2016, bort sett fra i 2019. Utviklingen i Dyrøy og Målselv har vært nær identisk, men med 

Dyrøy gjennomgående 0,2-0,5 prosentpoeng lavere i sykefravær enn Målselv. 

 Sykefraværet blant kvinner i Senja har vært jevnt stigende fra 2016 til 2020, med økning 

i alle enkeltår fra året før. Dette har medført at mens Senja lå under fylket samlet i sykefravær 

blant kvinner i 2016, lå fraværet klart høyere enn for fylket samlet i 2020 (8,7 % for Senja, 

7,7 % for Troms og Finnmark). 

Salangen hadde sitt høyeste sykefravær blant kvinner i 2016 (8,4 %), som var langt over 

fraværet for fylket samlet (7,0 %). Deretter gikk fraværet betydelig ned i 2017. Etter noe økning 

påfølgende to år, nådde det så sitt laveste nivå i 2020, da Lavangen kom under fraværstallene 

også på landsbasis. Bare Bardu, av kommunene i GEO Midt-Troms, hadde lavere sykefravær 

blant kvinner i 2020. 

Sørreisa lå lavest av alle kommunene i GEO Midt-Troms i 2016, men hadde allerede 

påfølgende år det høyeste sykefraværet blant kvinner i regionen. Etter en betydelig tilbakegang 

igjen fra 2017 til 2018, har sykefraværet på ny økt siste to år, slik at det lå rett over fylkestallene 

i 2020 (7,8 % for Sørreisa, mot 7,7 % for Troms og Finnmark). 
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Figur 2.18.2.1. GEO Midt-Troms. Legemeldt sykefravær kvinner pr år, 2016–2020. 
 
 
Blant menn, som for kvinner, har Lavangen hatt det høyeste sykefraværet i femårsperioden, 

men med en betydelig nedgang fra 2019 til 2020, da Lavangen og Dyrøy hadde sammenfallende 

sykefraværstall for kvinner. 

 Dyrøy har hatt stigning av det legemeldte sykefraværet blant menn i alle enkeltår fra 

2016, slik at kommunen har utviklet seg fra å ha det nest laveste (bak Bardu) til å ha det høyeste 

fraværet (sammen med Lavangen). 

 Også for Senjas del har sykefraværet blant menn vært økende i femårsperioden, men 

økningen har flatet ut fra 2018, med kun en helt marginal stigning fra 2019 (5,0) til 2020 

(5,1 %). Siden Senja lå høyt allerede i 2016, har økningen i sykefravær blant menn ført til at 

fraværet var det høyeste i regionen i 2020, sammen med Lavangen og Dyrøy. 

 Utviklingen av sykefraværet blant menn i Salangen har, som for kvinner, vært gunstig 

siste to år. Mens kommunen hadde det tredje høyeste sykefraværet i GEO Midt-Troms i 2016, 

førte reduksjonen i sykefravær til at Salangen i 2020 hadde det nest laveste fraværet for begge 

kjønn, bare slått av Bardu. 

 Målselv lå nest høyest i sykefravær blant menn i regionen (bak Lavangen) i 2016, men 

opplevde deretter en nedgang i sykefraværet i de påfølgende årene, fram til 2019, hvorpå det 

på ny steg i 2020, tilbake til rett over nivået fra 2016 (4,3 % i 2020, mot 4,2 % i 2016). 
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 Sørreisa har ligget under sykefraværet blant menn for fylket samlet i alle enkeltår, 

bortsett fra i 2017. Sykefravær blant menn i Sørreisa økte fra 2019 til 2020. Økningen var nesten 

helt sammenfallende med den som Målselv hadde (fra 3,4 % for begge, til 4,3 % for Målselv, 

og 4,4 % for Sørreisa. 

Blant menn har sykeværet i Bardu vært det laveste i hele femårsperioden. Ingen annen 

enkeltkommune i Troms og Finnmark har i noe enkeltår et sykefravær blant menn på under 3 

prosent, slik Bardu har hatt det i hvert eneste av de fem årene. Et så lavt sykefravær er vel verdt 

et nærmere studium. 

 

 

 
Figur 2.18.2.2. GEO Midt-Troms. Legemeldt sykefravær menn pr år, 2016–2020. 
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2.18.3. Legemeldt sykefravær GEO Midt-Troms 2020, kvartalsvis. 
 
 

Tabell 2.18.3.1 viser sykefraværet for hver av kommunene i GEO Midt-Troms for hvert av 

kvartalene i 2020.  

 Man finner den største forskjellen i sykefravær mellom kjønnene i Målselv (4,2 

prosentpoeng) og den minste forskjellen i Dyrøy (2,8 prosentpoeng). 

 Siden det vil være sesongvariasjoner i sykefravær i alle kommuner, vil den mest 

relevante sammenligningen være mellom kommuner for hvert av kvartalene (betraktet loddrett 

i tabellen), og forskjeller i økning i endring mellom kvartalene når kommunene sammenlignes 

(forskjeller i differanse i sykefravær mellom kvartaler, når kommunene sammenlignes).  

Både for Norge og Troms og Finnmark viser tallene høyeste fravær i 1. kvartal, 

etterfulgt av 4. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Fallet i sykefravær er størst mellom 1. og 2. 

kvartal, mens økningen er størst mellom 3. og 4. kvartal 

Dette mønsteret gjenfinnes for Senja, Sørreisa og (delvis) for Bardu. Sykefraværet i 

Salangen og Målselv var like høyt i 4. kvartal som i 1. kvartal, mens det i Lavangen og Dyrøy 

var klart høyest i 4. kvartal. Dette avviker fra lands- og fylkestallene, der 1. kvartal har klart 

høyere sykefraværstall enn 4. kvartal. 

 Slike avvikende mønstre mellom kommuner bør gi grunnlag for nærmere studier, der 

lokale forhold som kan virke inn, bør kartlegges for å finne en forklaring på slike 

interkommunale forskjeller i utviklingen av sykefravær over tid. 

 
        
Område 1. 

kvartal 
2. 
kvartal 

3. 
kvartal 

4. 
kvartal 

2020 
samlet Kvinner 2020 Menn 2020 

Norge 6,1 5,1 4,5 5,5 5,3 6,8 4,0 
Troms og 
Finnmark 6,8 5,9 5,1 6,4 6,0 7,7 4,5 
Senja 7,6 6,5 5,8 7,1 6,7 8,7 5,1 
Sørreisa 6,8 5,6 5,1 6,6 5,9 7,8 4,4 
Salangen 5,4 4,5 3,8 5,4 4,7 6,7 3,1 
Lavangen 7,0 6,2 6,6 8,2 6,9 9,0 5,2 
Dyrøy 7,2 5,6 5,6 7,8 6,5 8,0 5,2 
Målselv 6,9 5,7 5,2 6,9 6,1 8,5 4,3 
Bardu 4,4 3,3 2,9 4,3 3,7 5,4 2,4 

Tabell 2.18.3.1. GEO Midt-Troms. Kvartalsvis og samlet legemeldt sykefravær 2020. 
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2.18.4. Legemeldt sykefravær GEO Midt-Troms 2020, fordelt på næringer. 
 
Som det framgår av tabell 2.18.4.1 er det gjennomgående at sykefraværet innen gruppen Helse- 

og sosialtjenester ligger høyere enn andre næringsgrupper. Det lå høyest i Senja (9,3 %) og 

lavest i Bardu (5,6 %). Selv om Bardu kommer gunstig ut, ser vi også her at sykefraværet på 

5,6 prosent innen gruppen Helse- og sosialtjenester ligger klart over totalfraværet i kommunen 

(3,7 %). 

 For de tre andre næringsgruppene: Offentlig administrasjon, Undervisning og Bygg og 

anlegg, har kommunene Senja, Sørreisa, Salangen og Dyrøy et lavere sykefravær for alle disse 

gruppene, sammenlignet med totalfraværet i de samme kommunene. 

 Lavangen og Bardu har et høyere sykefravær innen Undervisning (8,1 % for Lavangen, 

4,8 % for Bardu) enn totalfraværet i kommunen samlet, mens Målselv og Bardu har det innen 

Bygg og anlegg (henholdsvis 7,1 % og 5,8 %). 

  

 

2020 Totalt 
Helse- og 
sosialtj. Off. Adm. Undervisning 

Bygg og 
anlegg 

Norge 5,3 7,8 4,2 5,2 5,2 
Troms og 
Finnmark 6,1 8,2 4,4 5,4 6,0 
Senja 6,8 9,3 5,6 6,1 5,9 
Sørreisa 6,0 8,2 3,3 5,9 5,8 
Salangen 4,8 6,9 3,5 4,3 2,2 
Lavangen 7,0 8,3 4,9 8,1 9,0 
Dyrøy 6,6 7,0 3,0 6,1 5,7 
Målselv 6,2 9,0 4,3 5,2 7,1 
Bardu 3,7 5,6 2,1 4,8 5,8 

Tabell 2.18.4.1 GEO Midt-Troms. Tapte dagsverk i prosent av samlede dagsverk innen ulike 
næringer 2020.* 
*Tallet viser gjennomsnittet for de fire kvartalene i 2020. 
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2.18.5. Legemeldt sykefravær GEO Midt-Troms 2020, fordelt på diagnoser. 
 
 

Som for både Norge og Troms og Finnmark generelt, er også i GEO Midt-Troms muskel-/ 

skjelettlidelser den aller vanligst brukte diagnosegruppen. Den prosentvise variasjonen er 

likevel stor. Mens denne ble brukt i 33,7 prosent av tilfellene i Dyrøy, var diagnosegruppen 

benyttet i 43,8 prosent av tilfellene i Senja. Til gjengjeld lå Senja lavest av de sju kommunene 

i bruk av diagnosegruppen Psykiske lidelser (17,6 %).  

Problemstillinger knyttet til de to gruppene kan være beslektet (reaktive muskulære 

spenninger kan eksempelvis skyldes mentalt stress eller angst), slik at gruppene til en viss grad 

er overlappende.  

 Sykdommer i luftveiene var benyttet i 7,9 prosent av tilfellene i Salangen, og i 4,6 

prosent av tilfellene i Sørreisa. Forskjellen mellom bruken av denne diagnosegruppen i Troms 

og Finnmark (og vel også mellom kommunene i fylket) og for Norge som helhet, speiler med 

stor sannsynlighet også i stor grad forskjellen i utbredelse av koronaviruset, og forebyggende 

tiltak mot dette, noe som også tydeliggjøres klarere når man ser på kvartalsvis variasjon i bruken 

av de ulike diagnosegruppene. 

 Det er store variasjoner mellom kommunene når det gjelder bruk av diagnosegruppen 

Hjerte-/karsykdommer. Dette speiler neppe forskjeller i reell sykelighet mellom kommunene. 

Her blir tallmaterialet såpass begrenset at selv enkeltsykmeldinger kan gi store utslag for de 

minste kommunene.  

   
 

Område/ 
Diagnoser 

Hjerte-/ 
karsyk-
dommer 

Muskel-
/skjelett-
lidelser 

Psykiske 
lidelser 

Sykdom-
mer i 
luftveiene 

Svangerskaps-
sykdommer 

Norge 3,5 36,1 21,5 9,2 4,8 
Troms og 
Finnmark 3,4 39,5 21,5 7,2 4,2 
Senja 3,3 43,8 17,6 5,9 3,9 
Sørreisa 3,9 42,1 22,0 4,6 2,9 
Salangen **** 36,5 18,7 7,9 *** 
Lavangen **** 35,1 18,8 6,6 **** 
Dyrøy 2,5 33,7 18,8 7,8 **** 
Målselv 3,2 36,3 31,1 5,9 3,5 
Bardu 1,5 36,7 23,1 6,8 7,5 

Tabell 2.18.5.1. Legemeldt sykefravær GEO Sør-Troms 2020, fordelt på diagnoser. 
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Senja oppviser en ganske stabil bruk av de ulike diagnosegruppene gjennom alle fire kvartaler 

i 2020. Som forventet er forekomsten av diagnosegruppen Luftveissykdommer høyest i 1. 

kvartal, og på et relativt lavt nivå i de to følgende kvartalene.  

Kommunen hadde innen utgangen av mars –20 15 registrerte innbyggere med Covid 19. 

Etter at det dukket opp endel enkelttilfeller med smittede utover året, tilkom 13 nye 

smittetilfeller i desember 20, slik at Senja i sum hadde 34 innbyggere som på et eller annet 

tidspunkt fikk Covid 19 i 2020. Det er kan dermed virke noe overraskende at tallene for 4. 

kvartal ikke viser høyere bruk av luftveisassosierte diagnoser enn 3. kvartal i 2020, med 

bakgrunn i større smittepress i dette kvartalet.   

 

Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 3,6 3,1 2,6 3,7 

Muskel/skjelett 41,6 44 44,6 44,9 

Psykisk sykdom 15,6 17,7 17,4 19,5 

Luftveier 9,6 4,3 5 4,6 

Svangerskap 4,0 5,0 4,1 2,6 
Tabell 2.18.5.2. Senja. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
I Salangen har svingningene i diagnosebruken vært større enn i Senja, både for gruppen 

Muskel/skjelettsykdommer og Psykisk sykdom. Fordi kommunen har langt lavere folketall enn 

Senja, vil også enkeltsykmeldinger kunne gi større utslag i statistikken enn for Senja. 

 Salangen fikk sine to første smittetilfeller med Covid 19 ved utgangen av mars 2020. 

Først i november –20 fikk kommunen sitt tredje smittetilfelle, og i desember –20 sitt fjerde. 

Med bakgrunn i at kommunens første smittetilfeller kom ved overgangen mellom 1. og 2. 

kvartal, framstår det som forståelig at smittesporing og sekundært forebyggende tiltak først og 

fremst påvirker diagnosegruppen Sykdommer i luftveiene i disse to kvartalene. 

     

Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 4,7 1,2 **** **** 
Muskel/skjelett 

36,2 41,2 30,0 38,5 

Psykisk sykdom 15,5 16,1 25,4 17,7 

Luftveier 13,0 8,1 5,5 5,0 

Svangerskap 2,4 **** 7,6 6,7 
Tabell 2.18.5.3. Salangen. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
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Siden Lavangen er den minste i folketall av kommunene i GEO Midt-Troms, vil også 

enkeltsykmeldinger her i stor grad påvirke utslag i de ulike diagnosegruppene. Med dette i 

mente, er likevel ikke svingningene i de to største diagnosegruppene påfallende store gjennom 

de fire kvartalene. Samtidig forklarer dette hvorfor de minste diagnosegruppene (Hjerte/ kar, 

Svangerskap) er stjernemerket i så mange av kvartalene. Her blir tallene for antall sykmeldinger 

så få at opplysningene kan bli personsensitive. 

Lavangen registrerte tre smittede med Covid 19 i mars 2020, og har siden ikke hatt noen 

nye personer med påvist smitte i 2020 (en fjerde smittet ble registrert 21/6-21). Dette samsvarer 

godt med at kommunen hadde høy bruk av diagnosegruppen Sykdommer i luftveiene i 1. kvartal 

20, hvorpå bruken gikk betydelig ned i de tre påfølgende kvartalene. 

     

Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 5,9 **** 2,9 **** 

Muskel/skjelett 36,7 34,3 32,4 37,1 

Psykisk sykdom 20,3 19,4 21,1 14,2 

Luftveier 14,2 5,8 1,5 4,8 

Svangerskap **** **** **** **** 
Tabell 2.18.5.4. Lavangen. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
I Dyrøy kommune oppviste bruken av de to største diagnosegruppene betydelige kvartalsvise 

svingninger i 2020, med en økning av Psykisk sykdom fra 14 prosent i første kvartal til 26 

prosent i fjerde kvartal, samtidig som det også skjedde en økning i gruppen Muskel/ 

skjelettsykdommer fra 24,4 prosent i første kvartal til 37,6 prosent i fjerde kvartal. 

 Sykdommer i luftveiene gikk betydelig ned fra 1. kvartal og gjennom de to neste, med 

en stigning fra 2,5 til 5 prosent mellom tredje og fjerde kvartal. Dyrøy hadde ingen 

smittetilfeller med Covid 19 gjennom hele 2020 (første smittetilfelle kom først 21. januar 2021). 

 Siden så mange kommuner, også kommuner uten påvist smitte, hadde så høy andel 

diagnoser knyttet til luftveiene i første kvartal 2020, og influensaepidemien var mindre uttalt 

enn i normalår vinteren 2019/2020, er det grunn til å anta at en vesentlig grunn til at diagnosen 

ble benyttet så mye, hadde sammenheng med forebyggende smitteverntiltak mot Covid 19.  
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Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 4,7 2,2 0,6 2,6 

Muskel/skjelett 24,4 34,2 38,4 37,6 

Psykisk sykdom 14,0 14,7 20,3 26 

Luftveier 14,4 9,2 2,5 5,0 

Svangerskap **** **** **** **** 
Tabell 2.18.5.5. Dyrøy. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
Diagnosebruken for Målselv viser at gruppen Psykisk sykdom nesten er på samme nivå som 

Muskel/ skjelettsykdommer. Dette skiller kommunen fra øvrige kommuner i GEO Midt-Troms. 

 Kommunen hadde sitt første smittetilfelle med Covid 19 27. april 2020, den andre 

smittede 27. oktober, og de to påfølgende i første uke av november. Etter fire påvist smittede 

hadde Målselv ingen nye smittetilfeller før i januar 2021.  

 

     

Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 2,8 3,3 3,6 3,1 

Muskel/skjelett 32,9 38,6 37,9 35,6 

Psykisk sykdom 30,1 30,5 30,9 32,7 

Luftveier 8,5 5,5 6,3 3,4 

Svangerskap 4,0 3,0 2,5 4,3 
Tabell 2.18.5.6. Målselv. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
Bardu hadde lav forekomst av hjerte/karassosierte diagnoser i alle fire kvartaler. 

Diagnosegruppen Muskel/skjelettsykdommer holdt seg stabilt mellom 35 og 40 prosent 

gjennom hele året, mens Psykisk sykdom lå stabilt på i overkant av 20 prosent. 

 Bardu hadde første påviste smittetilfelle med Covid 19 27. mars 2020 og det andre 3. 

mai. Deretter var det ingen nysmittede før i oktober –20, da samlet antall økte, først til 4, og så 

til 25, gjennom hele 21 nydiagnostiserte.  

Man vil forvente at så høye smittetall på så kort tid skulle gi seg utslag i en betydelig 

økning av luftveisdiagnoser i fjerde kvartal 2020. Men i Bardu er det relativt få med diagnoser 
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knyttet til Luftveissykdommer i alle fire kvartaler i 2020. Hva årsaken til dette kan være, bør 

studeres nærmere. 

 Det anmerkes at i Bardu i 4. kvartal 2020 var hele 14,6 prosent av diagnosene relatert 

til svangerskapssykdommer. I kommunen var det 39 fødsler i 2020. Bardu hadde samtidig det 

laveste sykefraværet av samtlige kommuner i Troms og Finnmark i 2020, også blant kvinner. 

Få sykmeldinger kan dermed gi store prosentvise utslag i statistikken. 

 

     

Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 1,7 2,0 1,3 0,8 

Muskel/skjelett 35,2 35,0 39,5 36,9 

Psykisk sykdom 20,6 23,6 23,8 24,4 

Luftveier 12,6 4,8 6,4 3,3 

Svangerskap 5,2 4,8 5,5 14,6 
Tabell 2.18.5.7. Bardu. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
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2.18.6. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i GEO Midt-Troms 2020 (%). 
 

Når antall helt sykmeldte i GEO Midt-Troms betraktes isolert ligger alle kommuner, med 

unntak av Salangen og Bardu, over sykefraværet for Troms og Finnmark samlet. Aller høyest 

ligger Lavangen, med 6,7 %. 

 Samtidig har alle kommunene lavere arbeidsledighetstall enn landsgjennomsnittet, og 

alle, med unntak av Lavangen og Dyrøy, har også lavere arbeidsledighetstall enn for Troms og 

Finnmark samlet. 

Dette innebærer i sum at både Sørreisa, Salangen, Målselv og Bardu kommer ut med 

lavere tall for summen av helt arbeidsledige og helt sykmeldte enn man finner for Norge og 

Troms og Finnmark samlet. 

Bardu skiller seg ut fra de øvrige kommunene, ikke bare i GEO Midt-Troms, men i hele 

Troms og Finnmark, ved både å ha de laveste arbeidsledighetstallene, og samtidig færrest helt 

sykmeldte. Tallene er oppsiktsvekkende lave og innbyr i seg selv til et nærmere studium.  

Ingen av de øvrige kommunene skiller seg radikalt fra tallene på landsbasis eller for 

Troms og Finnmark samlet, når de to tallstørrelsene summeres. Lavangen og Dyrøy er de to 

eneste kommunene (11 %) som ligger over lands- og fylkesgjennomsnittet på 10 prosent. Begge 

kommuner ligger klart over fylkessnittet når det gjelder andelen helt sykmeldte (6,7 % for 

Lavangen, 6,3 % for Dyrøy), og henholdsvis på fylkesgjennomsnittet (Lavangen: 4,3 %) og litt 

over fylkessnittet (Dyrøy: 4,7 %). 

 

GEO Midt-Troms Helt arbeidsledige (%) Helt sykmeldte (%) Sum (%) 

Norge 5,0 5,0 10,0 

Troms og Finnmark 4,3 5,7 10,0 

Senja 3,6 6,4 10,0 

Sørreisa 3,2 5,9 9,1 

Salangen 3,7 4,4 8,1 

Lavangen 4,3 6,7 11,0 

Dyrøy 4,7 6,3 11,0 

Målselv 2,5 6,0 8,5 

Bardu 1,5 3,6 5,1 
Tabell 2.18.6.1. GEO Midt-Troms. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020 (%). 
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2.19. GEO Tromsø-området: Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord, Lyngen. 

 
GEO Tromsø-området hadde pr 1/1-2020 en befolkning på 89.356 mennesker. Av disse bodde 

86,1 prosent i Tromsø.  

 Tromsøs vekst mellom 2010 og 2020 har vært betydelig (14,4 %), og har vært den 

største, både i absolutte tall og i prosent, av alle kommunene i Troms og Finnmark. Balsfjord 

hadde, som den eneste av de øvrige kommunene i GEO Tromsø-området, også vekst i siste 

tiårsperiode, men på langt mer beskjedne 0,8 prosent (44 personer).  

 Lyngen hadde den største tilbakegangen i tiårsperioden (-11,3 %), etterfulgt av Karlsøy 

(-7,2 %) og Storfjord (-3,1 %). 

 Tromsøs vekst skyldes en kombinasjon av et betydelig fødselsoverskudd og stor netto 

tilflytting. Det skal likevel anføres at Tromsø for første gang i siste tiårsperiode hadde netto 

utflytting i 2019. 

 I tillegg til Tromsø hadde Balsfjord, som den eneste av de øvrige kommunene, netto 

innflytting mellom 2010 og 2020. Men også Balsfjord, som Tromsø, opplevde i 2019 for første 

gang på mange år netto utflytting. Balsfjords overskudd av innflyttere i siste periode på 270 

kompenserte for et fødselsunderskudd på 233, slik at kommunen i sum kom ut på plussiden. 

 Både Lyngen, Karlsøy og Storfjord hadde både netto utflytting og fødselsunderskudd 

mellom 2010 og 2020. Den negative befolkningsutviklingen var mest uttalt i Lyngen, med en 

netto utflytting på over 200 og et fødselsunderskudd på over 100. For Karlsøy lå både 

utflyttingen og fødselsunderskuddet på henholdsvis 81 og 89, mens Storfjord hadde netto 

utflytting på 21, i kombinasjon med et fødselsunderskudd på 41. 

   

GEO 
Tromsø-
området 

Folketall  
1/1 2020 

Endring 
2010-20 

Endring 
(%) 

Netto 
innflytting Fødselsoverskudd 

Tromsø 76974 9669 14,4 4614 5031 

Karlsøy 2200 -171 -7,2 -81 -89 

Balsfjord 5559 44 0,8 270 -233 

Storfjord 1829 -59 -3,1 -21 -41 

Lyngen 2794 -358 -11,3 -230 -133 
Tabell 2.19.1. GEO Tromsø-området. Folketall 2020, med endring 2010–2020, netto innflytting og 
fødselsoverskudd 2010–2020. 
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Tromsø har, som forventet ut fra store fødselsoverskudd og betydelig befolkningsvekst, den 

yngste befolkningen av de fem kommunene i GEO Tromsø-området. Dette gir seg utslag i at 

bare 14 prosent av befolkningen var 65 år eller eldre i 2020, den laveste andelen av alle de 39 

kommunene i Troms og Finnmark. Tromsø er også den eneste kommunen i regionen med 

over 60 prosent av befolkningen (63,3 %) i yrkesaktiv alder. 

 Alle øvrige kommuner ligger under fylkesgjennomsnittet når det kommer til 

befolkning i yrkesaktiv alder. Men fordi Tromsø utgjør en så stor andel av hele fylkets 

befolkning (31,6 %), vil dette ha så stor innvirkning på fylkestallene at det er å forvente at de 

fleste øvrige kommuner i fylket havner under gjennomsnittet, når Tromsø havner over, og 

vice versa. 

 

Kommune/region 0-19 år 20-64 år 65 år og eldre 

Norge 23,3 59,2 17,5 

Troms og Finnmark 22,2 59,3 18,5 

Tromsø 22,6 63,3 14,0 

Karlsøy 16,1 55,5 28,5 

Balsfjord 20,4 55,7 23,9 

Storfjord 20,5 53,9 25,6 

Lyngen 19,7 52,1 28,1 
Tabell 2.19.2. GEO Tromsø-området. Alderssammensetning i befolkningen 2020. 
 
 
Karlsøy og Lyngen utmerker seg med de klart eldste befolkningene, med henholdsvis 28,5 % 

og 28,1 % over 65 år. Dette er for begge kommuners del en andel på over det dobbelte av 

Tromsøs.  

Som for Lavangen i GEO Midt-Troms, og Ibestad i GEO Sør-Troms stiller dette begge 

kommuner overfor betydelige utfordringer innen pleie- og omsorgssektoren i årene som 

kommer. Begge kommuners andel av befolkningen på under 20 år er på under 20 %, noe som 

over tid også vil kunne føre til ytterligere nedgang av mennesker i yrkesaktiv alder. Med det 

økende behovet for personell til å ta hånd om en stadig eldre befolkning ligger det betydelige 

utfordringer her. 
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Utfordringene vil være noen av de samme for Balsfjord og Storfjord. Men fordi disse 

fortsatt har en noe yngre befolkning enn Karlsøy og Lyngen, kan de største utfordringene innen 

pleie- og omsorgssektoren ligge noe lenger ut i tid enn i Karlsøy og Lyngen.  

Tromsø har uansett helt andre utfordringer enn øvrige kommuner og da ikke knyttet til 

mangel på arbeidskraft til å ta hånd om en aldrende befolkning, men i stedet til å løse et 

voksende arealbehov knyttet til sin betydelige vekst. 
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2.19.1. Samlet legemeldt sykefravær i GEO Tromsø-området, kvartalsvis 2016–2020. 
 
 

Karlsøy hadde gjennomgående det høyeste sykefraværet av de fem kommunene i GEO Tromsø-

området i alle enkeltkvartaler mellom 2016 og 2020, med unntak av andre kvartal 2018 og 

tredje kvartal 2020.  

I første kvartal 2018 lå Storfjord 0,2 prosentpoeng over Karlsøy (6,5 % mot 6,3 %) i 

legemeldt sykefravær, mens Balsfjord og Storfjord (5,6 %, mot Karlsøys 5,5 %) begge lå 0,1 

prosentpoeng over i tredje kvartal 2020.  

Sammenlignet med øvrige kommuner hadde Karlsøy en betydelig økning av 

sykefraværet i fjerde kvartal 2020, da det steg fra 5,5 til 9 prosent, som var det tredje høyeste 

fraværet i hele femårsperioden i GEO Tromsø-området (Karlsøys tall for 1. og andre kvartal 

2019 var høyere med henholdsvis 9,7 og 9,3 % legemeldt sykefravær). 

Mens Karlsøy skiller seg ut med et klart høyere fravær, har øvrige fire kommuner stort 

sett fulgt hverandre relativt tett fra kvartal til kvartal mellom 2016 og 2020 og også ligget tettere 

på tallene for fylket generelt. 

Når man ser på gjennomsnittsfraværet for alle de 20 kvartalene under ett, lå dette på 8,0 

% for Karlsøy, etterfulgt av Balsfjord (6,1 %), og Storfjord og Lyngen (begge 5,8 %). Tromsø 

lå, som den eneste av de fem kommunene, under totaltallene for fylket (5,3 % for Tromsø, mot 

5,7 % for Troms og Finnmark samlet).  

Tilsvarende totaltall for Norge var 5,0 prosent, slik at alle kommunene i GEO Tromsø-

området ligger over sykefraværet for Norge samlet når årene 2016 til 2020 betraktes under ett. 

Storfjord lå imidlertid under tallene for Norge samlet i fjerde kvartal 2016 og første kvartal 

2017, da kommunen hadde det laveste sykefraværet i GEO Tromsø-området. 

Samvariasjonen i sykefravær fra kvartal til kvartal mellom enkeltkommune og fylke er 

tettest for Tromsø, der kommunen ligger 0,2 til 0,5 prosentpoeng under fylkestallene i alle de 

tjue kvartalene. Med utgangspunkt i Tromsøs høye andel av fylkets samlede folketall (31,6 %), 

er dette naturlig.  

Store endringer av sykefraværet i Tromsø vil samtidig også påvirke det samlede 

sykefraværet i fylket så dramatisk at det svarer til effekten av endringer i 32 av de andre 

kommunene til sammen (summen av alle Troms og Finnmarks kommuner unntatt kommunene 

Harstad, Alta, Senja, Hammerfest, Sør-Varanger og Målselv.  
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Figur 2.19.1.1. GEO Tromsø-området. Kvartalsvis sykefravær 2016–2020. 
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2.19.2. Legemeldt sykefravær blant kvinner i GEO Tromsø-området 2016–2020. 
 

Sykefraværet blant kvinner i GEO Tromsø-området mellom 2016 og 2020 viser mange av de 

samme innbyrdes variasjonene mellom kommunene som når begge kjønn betraktes samlet. 

Sykefraværet blant kvinner i Karlsøy var det høyeste blant de fem kommunene i hele 

femårsperioden. 

 En forskjell fra samlet fravær for begge kjønn er at blant kvinner hadde Lyngen det 

laveste gjennomsnittlige sykefraværet i femårsperioden (6,5 %), foran Tromsø (6,9 %).  

Både Lyngen og Tromsø lå under sykefraværet for Troms og Finnmark i alle enkeltår 

mellom 2016 og 2020, og dermed også for gjennomsnittlig legemeldt sykefravær for fylket 

samlet (som var 7,2 %).  

Balsfjord og Storfjord hadde blant kvinner et gjennomsnittlig sykefravær i 

femårsperioden på henholdsvis 7,7 og 7,3 %. Storfjord hadde de største variasjonene mellom 

enkeltår, med en kraftig økning i 2018 (til 8,5 % fra 6,5 % året før), hvorpå sykefraværet igjen 

sank til det laveste i GEO Tromsø-området i 2019 (6,5 %), som da var klart lavere enn for fylket 

samlet (7,2 %). Sykefraværet i Storfjord økte deretter igjen i 2020, til nær samme nivå som i 

toppåret 2018 (2020: 8,3 %, 2018: 8,5 %). 

 
Figur 2.19.2.1. GEO Tromsø-området. Legemeldt sykefravær kvinner pr år, 2016–2020. 
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2.19.3. Legemeldt sykefravær blant menn i GEO Tromsø-området 2016–2020. 

 
 
Også blant menn var sykefraværet høyest i Karlsøy blant GEO Tromsø-områdets fem 

kommuner i alle årene mellom 2016 og 2020, unntatt i 2018, da Lyngen hadde de høyeste 

sykefraværstallene blant menn i regionen. 

 Mens Lyngen som angitt over hadde det laveste sykefraværet blant kvinner, hadde 

samme kommune det nesthøyeste legemeldte sykefraværet blant menn mellom 2016 og 2020 

(etter Karlsøy), med unntak av 2016, da Balsfjord på andreplass hadde et litt høyere fravær, og 

i 2018, da sykefraværet blant menn i Lyngen lå høyere enn i Karlsøy. 

 Balsfjords sykefraværstall blant menn har, når femårsperioden sees samlet, ligget rett 

under fraværstallene for Lyngen (4,7 %, mot Lyngens 4,9 %). Mens sykefraværet gikk opp i 

Lyngen fra 2019 til 2020, gikk det imidlertid ned i Balsfjord. 

 Storfjord hadde blant menn nær identiske sykefraværstall som fylket totalt hadde i 

perioden 2016 til 2018. Etter en økning i 2019, sank så sykefraværstallene blant menn i 

Storfjord til under fraværet for Troms og Finnmark i 2020. 

 Sykefraværstallene blant menn i Tromsø har gjennomgående ligget under samlet fravær 

for Troms og Finnmark, og har vært nær sammenfallende med sykefraværet på landsbasis. Når 

femårsperioden sees under ett, var tallene for Tromsø og landet helt identiske (3,68 %). 
 
 

 
Figur 2.19.3.2. GEO Tromsø-området. Legemeldt sykefravær menn pr år, 2016–2020.  
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2.19.4. Legemeldt sykefravær GEO Tromsø-området 2020, kvartalsvis. 
 
For alle kommunene i GEO Tromsø-området gikk sykefraværet ned fra første til andre og tredje 

kvartal i 2020, for så å stige igjen i fjerde kvartal. Karlsøy hadde den største nedgangen (3,4 

prosentpoeng), men også den største økningen (fra 5,5 til 9,0 %). Nedgangen i sykefravær fra 

første til tredje kvartal var minst i Storfjord (0,8 prosentpoeng). Økningen mellom 3. og fjerde 

kvartal var minst i Balsfjord (fra 5,6 til 6,7 %). 

For året samlet hadde Tromsø og Lyngen det laveste fraværet blant kvinner, mens 

Tromsø hadde lavest fravær blant menn, foran Storfjord. Forskjellen i fravær mellom kvinner 

og menn var størst i Storfjord (4,1 prosentpoeng), mens den var minst i Lyngen (1,8 

prosentpoeng). 

Tromsø hadde, som eneste kommune, et lavere samlet fravær i 2020 enn fylket. Lyngen 

hadde et lavere fravær enn fylket blant kvinner, men lå klart over fylket blant menn. I Storfjord 

var forholdet motsatt, med et sykefravær klart over fylket blant kvinner, men noe under blant 

menn. 

Kommunene Karlsøy og Balsfjord lå over fraværet for fylket for begge kjønn i 2020. 

 

 
       

Område 1. 
kvartal 

2. 
kvartal 

3. 
kvartal 

4. 
kvartal 

2020 
samlet Kvinner 2020 Menn 2020 

Norge 6,1 5,1 4,5 5,5 5,3 6,8 4,0 
Troms og 
Finnmark 6,8 5,9 5,1 6,4 6,0 7,7 4,5 
Tromsø 6,4 5,3 4,7 5,9 5,5 7,2 4,0 
Karlsøy 8,9 7,4 5,5 9,0 7,6 9,4 5,9 
Balsfjord 6,9 6,5 5,6 6,7 6,4 8,3 4,8 
Storfjord 6,4 6,0 5,6 7,2 6,1 8,3 4,2 
Lyngen 7,3 6,6 4,6 7,1 6,2 7,2 5,4 

Tabell 2.19.4.1. GEO Tromsø-området. Kvartalsvis og samlet legemeldt sykefravær 2020. 
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2.19.5. Legemeldt sykefravær GEO Tromsø-området 2020, fordelt på næringer. 
 

Som i øvrige GEO-områder er det Helse- og sosialtjenester som har det høyeste sykefraværet i 

kommunene i GEO Tromsø-området, med ett unntak. I Karlsøy er sykefraværet høyere innen 

yrkeskategoriene Undervisning og Bygg og anlegg.  

Siden Karlsøy har det høyeste samlede sykefraværet av de fem kommunene som utgjør 

GEO Tromsø-området, er samtidig sykefraværet blant ansatte innen Helse- og sosialtjenester 

nest høyest i Karlsøy av kommunene i GEO Tromsø-området. 

Tromsø har det laveste samlede sykefraværet av kommunene, og ligger også lavest av 

kommunene innen alle yrkeskategoriene som er med, unntatt Bygg og anlegg, der både 

Balsfjord, Storfjord og Lyngen har et lavere sykefravær enn Tromsø. 

En årsak til at Tromsø ligger lavest av kommunene innen kategorien Helse- og 

sosialtjenester kan være at mange helsearbeidere er ansatt ved Universitetssykehuset i Nord-

Norge. Sykefraværet innen omsorgsyrker ligger normalt høyere enn for sykehusansatte, basert 

både på ulike arbeidsoppgaver, ulik kjønnsfordeling og ulike fagutdanninger.  

Siden en så stor andel av det samlede fraværet ligger innen Helse- og sosialtjenester, 

kan det være gode grunner til å kartlegge forskjeller mellom ulike deler av helse-, sosial- og 

omsorgstjenestene nærmere, for dermed å få økt kunnskap om hvilke deler av tjenesten som 

særlig fører til økt sykefravær. Et nærliggende oppfølgingsspørsmål blir da hvilke tiltak som 

vil kunne påvirke fraværet, og medvirke til å redusere det. 

 
 
 

2020 Totalt 
Helse- og 
sosialtj. Off. Adm. Undervisning 

Bygg og 
anlegg 

Norge 5,3 7,8 4,2 5,2 5,2 
Troms og 
Finnmark 6,1 8,2 4,4 5,4 6,0 
Tromsø 5,6 7,5 4,3 4,4 5,6 
Karlsøy 7,7 9,2 5,6 10,3 10,9 
Balsfjord 6,4 9,5 4,9 6,2 4,7 
Storfjord 6,3 9,0 7,4 5,2 4,0 
Lyngen 6,4 8,1 4,8 6,2 4,3 

Tabell 2.19.5.1 GEO Tromsø-området. Tapte dagsverk i prosent av samlede dagsverk innen ulike 
næringer 2020.* 
*Tallet viser gjennomsnittet for de fire kvartalene i 2020. 
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2.19.6. Legemeldt sykefravær GEO Tromsø-området 2020, fordelt på diagnoser. 
 
For alle kommunene i GEO Tromsø-området utgjorde Muskel-/skjelettlidelser den prosentvis 

største diagnosegruppen i 2020. 

 Det er likevel betydelige innbyrdes forskjeller mellom de fem kommunene. Mens 

andelen i Lyngen var 54,9 prosent, var denne i Tromsø 37,2 prosent for året 2020 samlet. Til 

gjengjeld hadde Tromsø klart høyere andel med diagnoser knyttet til psykisk sykdom (21,3 %) 

enn Lyngen (13,9 %).  

Et nærliggende spørsmål er om fysisk krevende yrker i større grad utløser sykmeldinger 

innen gruppen Muskel/skjelettlidelser, mens arbeid som i større grad medfører mentale 

belastninger, medfører sykmeldinger innen diagnosegruppen Psykiske lidelser. Gitt at en mere 

grundig kartlegging skulle avdekke slike sammenhenger, kan dette også være med på å forklare 

kommunevise forskjeller, basert på forskjeller i arbeidsmarkedet mellom kommunene. 

 

 

Område 
Hjerte-/ 
karsykdommer 

Muskel-
/skjelettlidelser 

Psykiske 
lidelser 

Sykdommer 
i luftveiene 

Svangerskaps-
sykdommer 

Norge 3,5 36,1 21,5 9,2 4,8 
Troms og 
Finnmark 3,4 39,5 21,5 7,2 4,2 
Tromsø 3,4 37,2 21,3 8,7 5,2 
Karlsøy 4,9 48,3 15,8 7,1 2,7 
Balsfjord 4,0 43,4 18,4 4,6 4,0 
Storfjord **** 37,9 29,0 4,9 4,6 
Lyngen **** 54,9 13,9 4,2 2,7 

Tabell 2.19.6.1. Legemeldt sykefravær GEO Tromsø-området 2020, fordelt på diagnoser. 
 
 
Tabell 2.19.6.2 viser at det riktignok er kvartalsvise svingninger i diagnosebruken for Tromsøs 

befolkning, men at de største diagnosegruppene Muskel/ skjelettlidelser og Psykiske lidelser 

likevel viste relativt små variasjoner fra kvartal til kvartal i 2020.  

Derimot var utslaget for gruppen Luftveissykdommer langt større, med en betydelig 

nedgang fra første til andre kvartal i 2020. Dette samsvarer godt både med oppstart av 

koronapandemien i mars –20, og med nedgangen i smittetilfeller i andre kvartal.  

Tromsø var den enkeltkommunen i Troms og Finnmark som ble hardest rammet av 

pandemien. Et nærmere studium av ulike diagnoser knyttet til luftveissykdommer kan dermed 

også si mye om hvilke direkte konsekvenser Covid 19-smitten fikk for Tromsøs befolkning. 

Dette gjelder både for de som fikk påvist smitte, men også for nærkontakter og andre som ble 

satt i karantene for å unngå spredning av smitten. 
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Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
Hjerte/kar 3,5 3,6 3,0 3,5 
Muskel/skjelett 33,3 38,7 38,8 37,8 
Psykisk 
sykdom 20,6 21,4 21,2 21,8 
Luftveier 13,9 7,7 6,9 6,1 
Svangerskap 4,6 4,5 5,4 6,1 

Tabell 2.19.6.2. Tromsø. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
I Karlsøy var svingningene i diagnosebruken knyttet til muskel-/skjelettsykdommer større enn 

i Tromsø, med en stigning fra 44,3 prosent i første kvartal til 51,5 prosent i tredje kvartal 2020. 

Gjennomgående lå bruken av muskel/skjelettrelaterte diagnoser mer enn 10 prosent høyere i 

Karlsøy enn i Tromsø, mens diagnoser knyttet til psykisk sykdom lå lavere. Som omtalt over 

kan dette skyldes forskjeller i arbeidsmarkedet mellom de to kommunene. Slike forskjeller kan 

det være fornuftig å kartlegge nærmere for å få økt kunnskap om hva forskjellene kan skyldes.  

  Det er beskjedne svingninger i luftveisrelaterte diagnoser gjennom de fire kvartalene 

for Karlsøy i 2020. En nærliggende forklaring er at kommunen i liten grad ble rammet av 

koronapandemien. Kommunen hadde ett smittetilfelle i mars 20, og et nytt i mai, men ingen 

nysmittede i månedene juli til september. Deretter tilkom enkelttilfeller med smitte i siste 

kvartal av 2020, noe som kan være en del av forklaringen på økningen i diagnosegruppen 

Luftveissykdommer fra 4,7 prosent i tredje kvartal til 6,9 prosent i fjerde kvartal. 

 
     
Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
Hjerte/kar 5,2 4,6 5,2 4,4 
Muskel/skjelett 44,3 49,4 51,5 47,9 
Psykisk 
sykdom 17,3 18,2 15,2 12,3 
Luftveier 8,9 7,8 4,7 6,9 
Svangerskap 1,6 2,4 2,6 4,3 

Tabell 2.19.6.3. Karlsøy. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
Balsfjord hadde noe av den samme utviklingen for muskel-/skjelettsykdommer som Tromsø 

og Karlsøy, med stigning fra første til tredje kvartal. I fjerde kvartal var andelen nær identisk 

med tredje kvartal (-0,1 prosentpoeng). 



 

 120 

 Når det gjelder diagnosegruppen Psykisk sykdom følger Balsfjord samme trend som 

Karlsøy, med en stigning fra første til andre kvartal med påfølgende nedgang i tredje og fjerde 

kvartal. 

 Balsfjord ligger lavt for diagnosegruppen Luftveissykdommer i første kvartal (7,3 %), 

men har likevel en betydelig nedgang i andre kvartal (til 2,5 %), og bare en beskjeden oppgang 

igjen i tredje og fjerde kvartal. Kommunen hadde ingen påviste smittetilfeller med koronavirus 

før i april –20, med to tilfeller da. Deretter gikk det seks måneder, inntil kommunen i november 

–20 fikk påvist hele 15 tilfeller med Covid 19, og ytterligere to i desember.  

Med bakgrunn i såpass høye smittetall i fjerde kvartal –20, er det overraskende at 

andelen innenfor diagnosegruppen Luftveissykdommer ikke er høyere enn 4,4 prosent i dette 

kvartalet. Tilsvarende tall i tredje kvartal var 4,0 prosent, uten noen påviste smittetilfeller i 

kommunen verken i juli, august eller september. 

 
     
Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
Hjerte/kar 4,1 4,7 5,2 2,0 
Muskel/skjelett 38,0 43,8 46,0 45,9 
Psykisk 
sykdom 18,9 21,2 17,1 16,5 
Luftveier 7,3 2,5 4 4,4 
Svangerskap 4,1 3,3 3,6 5 

Tabell 2.19.6.4. Balsfjord. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
Også i Storfjord steg andelen sykmeldte i diagnosegruppen Muskel-/skjelettsykdommer fra 

første til tredje kvartal med en helt marginal nedgang i fjerde kvartal (0,1 prosentpoeng).  

Som for Karlsøy og Balsfjord gikk diagnosegruppen Psykisk sykdom opp fra første til 

andre kvartal, med nedgang i tredje kvartal. I motsetning til øvrige kommuner i GEO Tromsø-

området tilkom en betydelig økning i andelen med psykiske sykdommer fra tredje til fjerde 

kvartal i Storfjord. Økningen var på hele 8,6 prosentpoeng, og endte på 36,0 prosent i fjerde 

kvartal. Året sett under ett hadde ingen av de øvrige kommunene i dette GEO-området så høy 

andel sykmeldte med psykiatridiagnoser (29,0 %). Andelen for Tromsø på andreplass (21,3 %) 

var hele 7,7 prosentpoeng lavere. 

Sykmeldinger innenfor diagnosegruppen Luftveissykdommer var på 11,1 prosent i 

Storfjord i første kvartal 2020. Bare i Tromsø var andelen høyere (13,9 %). Den høye andelen 

lar seg ikke forklare av påvist koronasmitte i første kvartal i Storfjord, siden det ikke var noen 

påviste tilfeller med Covid 19 i Storfjord før i november 20 (2), med ytterligere to tilfeller i 
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desember. Hvorvidt tallene i første kvartal skyldes forebyggende karantenetiltak, lar seg ikke 

lese ut av sykefraværsstatistikken. 

 
 
      
Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
Hjerte/kar 5,9 4,4 1,3 **** 
Muskel/skjelett 34,9 37,6 44,5 34,6 
Psykisk 
sykdom 24,6 27,8 27,4 36,0 
Luftveier 11,1 2,9 3,5 2,1 
Svangerskap 3,5 4,0 4,7 6,3 

Tabell 2.19.6.5. Storfjord. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
 
Lyngen hadde den høyeste andelen av alle kommunene i GEO Tromsø-området innenfor 

kategorien Muskel-/skjelettlidelser i alle kvartalene i 2020. Av øvrige kommuner var bare 

Karlsøy over 50 prosent i noe enkeltkvartal (51,5 % i tredje kvartal). Tallene for Lyngen viser 

at denne diagnosegruppen hadde en økende andel gjennom hele året i 2020. 

 Mens Muskel-/ skjelettlidelser lå høyt i Lyngen, var andelen med diagnoser knyttet til 

psykisk sykdom lavest blant de fem kommunene i GEO Tromsø-området. Tallene var relativt 

stabile gjennom året, med de laveste tallene i andre kvartal (12,2 %) og en påfølgende stigning 

til fjerde kvartal (15,2 %) på tre prosentpoeng. 

 Året sett under ett lå Lyngen aller lavest når det gjaldt luftveisrelaterte diagnoser 

(4,2 %). Andelen var høyest i første kvartal (7,4 %), med en påfølgende halvering i andre 

kvartal, og ytterligere nedgang til 2,6 prosent i tredje kvartal, med en marginal økning på 0,3 

prosentpoeng i fjerde kvartal. Kommunen hadde ett påvist smittetilfelle med Covid 19 i første 

kvartal, ett i andre kvartal, ingen i tredje kvartal og fem i fjerde kvartal.  

 Etter at det ble igangsatt nasjonale smitteverntiltak 12. mars 2020, innførte mange 

kommuner lokale smitteverntiltak, inkludert karantene ved hjemreise fra smittevernbelastede 

områder. En nærliggende forklaring i alle kommuner med høy andel luftveisdiagnoser i første 

kvartal 2020 (i tillegg til sykmeldinger knyttet til påviste smittetilfeller) er sykmeldinger relatert 

til forebyggende smitteverntiltak, inkludert karantene. Dette gjelder også for Lyngen. 
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Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
Hjerte/kar 6,5 2,6 **** **** 
Muskel/skjelett 50,0 53,1 58,0 58,3 
Psykisk 
sykdom 13,4 12,2 14,6 15,2 
Luftveier 7,4 3,8 2,6 2,9 
Svangerskap 2,2 3,1 2,4 3,0 

Tabell 2.19.6.6. Lyngen. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
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2.19.7. GEO Tromsø-området. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020 (%). 
 

Karlsøy hadde den høyeste andelen helt sykmeldte av de fem kommunene i GEO Tromsø-

området i 2020. Samtidig hadde Karlsøy den laveste arbeidsledigheten av de samme 

kommunene. Til sammenligning hadde Tromsø lavest andel sykmeldte, men høyest andel 

arbeidsledige.  

 Tendensen man finner i GEO Tromsø-området gjør seg gjeldende for hele Troms og 

Finnmark (med noen få unntak) og for Norge samlet: Kommuner med høy sysselsetting har 

gjerne også høyere sykefraværstall enn kommuner med høy arbeidsledighet. Dette er en så klar 

trend at arbeidsledighetstallene framstår som en av de vesentligste faktorene å ta hensyn til, når 

man skal finne forklaringer på variasjoner i sykefravær mellom enkeltkommuner. 

 Med Tromsøs klart yngste befolkning av de fem kommunene er det å forvente at 

sykefraværstallene blir lavere enn eksempelvis i Karlsøy, som i tillegg vil ha et voksende behov 

for arbeidskraft innenfor den sektoren som har det høyeste sykefraværet: Helse- og 

sosialtjenester. 

 Samtidig er det forståelig at Tromsø som pressområde over tid vil ha høyere 

arbeidsledighetstall enn mindre kommuner som Karlsøy, Lyngen og Storfjord. I Tromsø vil det 

være stor rift om ledige stillinger, mens det i de minste kommunene vil være vanskelig å få 

tilsvarende stillinger besatt med personer med relevant kompetanse.  

Også med mindre formalkompetanse vil man gjerne kunne få arbeid i mindre kommuner 

for stillinger som i større kommuner som Tromsø ofte vil være utilgjengelige uten et foregående 

utdanningsløp. 

 

Geo Tromsø-området Helt arbeidsledige (%) Helt sykmeldte (%) Sum (%) 
Norge 5,0 5,0 10,0 
Troms og Finnmark 4,3 5,7 10,0 
Tromsø 4,5 5,3 9,8 
Karlsøy 3,1 7,5 10,6 
Balsfjord 3,6 6,0 9,6 
Storfjord 3,5 6,2 9,7 
Lyngen 3,4 6,0 9,4 

Tabell 2.19.7.1. GEO Tromsø-området. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020 (%). 
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Misforholdet mellom stillingene som skal besettes og tilgangen til lokal kompetanse vil bli en 

voksende utfordring i de mindre kommunene i årene som kommer. Med disse utfordringene 

følger også konsekvenser for sykefraværet i de samme kommunene.  

Som påpekt tidligere i denne rapporten vil økende kompetanse gi økende fleksibilitet, 

og dermed mindre sårbarhet for fravær ved sykdom. Men det vil først og fremst kunne skje 

innenfor et arbeidsmarked der tilbudet er bredt nok til at opparbeidet kompetanse kan benyttes 

fullt ut, og at det finnes nok mennesker til å fylle samfunnets ulike behov for stadig mere spisset 

kompetanse.  

De mindre kommunenes kamp om å rekruttere arbeidskraft vil bli stadig mer krevende 

innenfor et samfunn der formalkompetansekrav blir stadig mer utbredt. Eksempler på dette er 

krav om tilgang til lokal helsesykepleier, psykolog eller jordmor, alle tre yrkesgrupper det kan 

være mangel på også i større kommuner. 
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2.20. GEO Nord-Troms: Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord. 

 
GEO Nord-Troms hadde pr 1/1-2020 en befolkning på 9859 mennesker, og er med dette det 

minste av GEO-områdene i Troms og Finnmark. 

 Nordreisa utgjør 49,3 prosent av befolkningen i GEO Nord-Troms. Både Nordreisa og 

Skjervøy har hatt (moderat) vekst i folketallet i siste tiårsperiode, mens Kåfjord har hatt en 

tilbakegang på 6,2 prosent. Veksten både i Nordreisa og Skjervøy skyldes i sin helhet netto 

tilflytting, siden begge kommuner har hatt et fødselsunderskudd mellom 2000 og 2020, 

Skjervøy riktignok svært moderat (-2), mens underskuddet, både prosentvis og i antall har vært 

større i Nordreisa (-35). Kåfjord har i samme periode opplevd så vel netto utflytting som 

fødselsunderskudd.  

For området samlet har folketallet endret seg lite siste tiårsperiode (+10). Dette skyldes 

i sin helhet netto innflytting, siden alle tre kommuner har hatt fødselsunderskudd i perioden. 

  

GEO Nord-
Troms 

Folketall  
1/1 2020 

Endring 
2010-20 

Endring 
(%) 

Netto 
innflytting Fødselsoverskudd 

Nordreisa 4861 104 2,2 134 -35 
Skjervøy 2927 46 1,6 52 -2 
Kåfjord 2071 -136 -6,2 -60 -79 

Tabell 2.20.1. GEO-Nord-Troms. Folketall 2020, med endring 2010–2020, netto innflytting og 
fødselsoverskudd 2010–2020. 
 
Blant de tre kommunene har Kåfjord den eldste befolkningen, med 27,8 prosent som var 65 år 

eller eldre pr 1. januar 2010. Kåfjord er også den eneste av de tre kommunene der under 20 

prosent var under 20 år. Med den høye andelen eldre har Kåfjord dermed også lavest andel av 

befolkningen i yrkesaktiv alder av kommunene i Nord-Troms. Alderssammensetningen i 

befolkningen er en naturlig konsekvens av fødselsunderskudd over tid, i kombinasjon med netto 

utflytting. 

 Sammenlignet med Troms og Finnmark samlet, har også Nordreisa og Skjervøy en eldre 

befolkning. Men fordi de største kommunene (Tromsø, Harstad, Alta) har en så stor andel av 

Troms og Finnmarks samlede folketall (50,3 %), og alle tre samtidig har en ung befolkning, vil 

dette i betydelig grad påvirke de samlede tallene for fylket som helhet. Når de tre kommunene 

holdes utenfor, er dermed alderssammensetningen for Nordreisa og Skjervøy ganske lik eller 

noe yngre, sammenlignet med de aller fleste av kommunene i Troms og Finnmark.  
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Utfordringene vil likevel være voksende i årene som kommer for alle de tre 

kommunene, i takt med at en større andel av befolkningen blir eldre, med økt behov for helse- 

og omsorgstjenester. Siden tilgangen til arbeidskraft vil synke uten fødselsoverskudd og 

befolkningsvekst, vil det være stadig færre hender til å fylle det økende behovet for disse 

tjenestene.    

.  

 

Kommune/region 0-19 år 20-64 år 65 år og eldre 

Norge 23,3 59,2 17,5 

Troms og Finnmark 22,2 59,3 18,5 

Nordreisa 23,1 55,6 21,3 

Skjervøy 21,5 56,9 21,6 

Kåfjord 19,1 53,1 27,8 
Tabell 2.20.2. GEO Nord-Troms. Alderssammensetning i befolkningen 2020. 
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2.20.1. Samlet legemeldt sykefravær i GEO Nord-Troms, kvartalsvis 2016–2020. 
 
Skjervøy hadde det høyeste sykefraværet av de tre kommunene i alle enkeltkvartaler i 

femårsperioden, utenom andre kvartal i 2018, da Nordreisa så vidt lå over. Det har, som for de 

andre kommunene i området, vært kvartalsvise svingninger, men mindre nedgang i andre og 

tredje kvartal i Skjervøy enn i Nordreisa og Kåfjord, som i større grad har fulgt samme kurve 

som for landet og Troms og Finnmark samlet. 

 Gjennomsnitt for alle kvartalene mellom 2016 og 2020 viser at mens Skjervøy lå godt 

over tallet for Troms og Finnmark (7,25 % for Skjervøy mot 5,66 for Troms og Finnmark), lå 

Nordreisa noe over (6,1 %) og Kåfjord godt under (5,4 %). 

 

 

 
Figur 2.20.1.1. GEO Nord-Troms. Kvartalsvis sykefravær 2016–2020. 
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2.20.2. Legemeldt sykefravær blant kvinner i GEO Nord-Troms 2016–2020. 
 
 

Sykefraværet blant kvinner i Skjervøy var det høyeste i GEO Nord-Troms i alle årene mellom 

2016 og 2020, bort sett fra i 2018, da Kåfjord lå litt over. Sykefraværet blant kvinner i Skjervøy 

steg til sitt høyeste nivå i femårsperioden i 2020 (9,4 %). 

 Nordreisa fulgte i det vesentlige samme kurve som Skjervøy, men lå under med mellom 

0,8 og 1,7 prosentpoeng i femårsperioden. Selv om sykefraværet blant kvinner også steg fra 

2019 til 2020 i Nordreisa, var forskjellen mellom kommunen og Skjervøy størst i 2020 (7,7 % 

mot Nordreisas 9,4 %). Med unntak av i 2027 har Nordreisa ligget under eller på nivå med 

Troms og Finnmark samlet i sykefravær blant kvinner. 

 Kåfjord har, når de fem årene sees under ett, ligget på nivå med Nordreisa i sykefravær 

(7,2 %, mot 7,0 % for Nordreisa). Samtidig har Kåfjord konsekvent gått ned i sykefravær i de 

enkeltårene Nordreisa og Skjervøy har gått opp, og vice versa. Hvorfor det har vært slik, er noe 

som bør studeres nærmere, særlig siden variasjonen for Norge samlet og for Troms og Finnmark 

har hatt opp- og nedganger i de samme årene som Nordreisa og Skjervøy, selv om utslagene 

for fylket og på landsbasis har vært mindre enn for de to kommunene. 

 

 
Figur 2.20.2.1. GEO Nord-Troms. Legemeldt sykefravær kvinner pr år, 2016–2020. 
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2.20.3. Legemeldt sykefravær blant menn i GEO Nord-Troms 2016–2020. 
 

 
Også blant menn har Skjervøy gjennomgående hatt det høyeste sykefraværet blant de tre 

kommunene mellom 2016 og 2020, med det høyeste fravær i 2017.  

 Nordreisa hadde i 2016 et sykefravær blant menn som var nær sammenfallende med 

fraværet for Kåfjord (4,4 %, mot Kåfjords 4,2 %). Deretter økte fraværet betydelig de to neste 

årene, da det lå klart over både fylket samlet og sykefraværet og i Kåfjord. Sykefraværet blant 

menn i Nordreisa sank kraftig i 2019 til like over fylkestallene og fraværet for Kåfjord, for på 

ny å stige i 2020. 

Kåfjord har ligget under og tett opp til fraværstallene for fylket samlet og hadde i 2018 

sitt laveste sykefravær blant menn, som da var sammenfallende med fraværet på landsbasis. 

 

 
Figur 2.20.3.1. GEO Nord-Troms. Legemeldt sykefravær menn pr år, 2016–2020. 
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2.20.4. Legemeldt sykefravær GEO Nord-Troms 2020, kvartalsvis. 
 
 

Mens Skjervøy og Nordreisa hadde et høyere sykefravær enn fylket samlet i hvert av de fire 

kvartalene i 2020, lå Kåfjord under. Årstallene viser det samme for begge kjønn, men 

sykefraværet for menn var kun marginalt lavere i Kåfjord enn for Troms og Finnmark samlet, 

mens det lå betydelig høyere for begge kjønn i Nordreisa og Skjervøy.  

Alle tre kommuner hadde høyere sykefravær for begge kjønn enn på landsbasis. I alle 

kommunene var det, som for fylket og på landsbasis, nedgang i sykefraværet fra første til andre 

og tredje kvartal, og deretter økning fra tredje til fjerde kvartal. 

 
 
 

      

Område 1. 
kvartal 

2. 
kvartal 

3. 
kvartal 

4. 
kvartal 

2020 
samlet Kvinner 2020 Menn 2020 

Norge 6,1 5,1 4,5 5,5 5,3 6,8 4,0 
Troms og 
Finnmark 6,8 5,9 5,1 6,4 6,0 7,7 4,5 
Nordreisa 7,0 6,8 5,4 7,0 6,5 7,7 5,5 
Skjervøy 8,3 7,4 7,1 7,6 7,6 9,4 6,2 
Kåfjord 6,0 5,6 4,5 5,8 5,6 7,1 4,4 

Tabell 2.20.4.1. GEO Nord-Troms. Kvartalsvis og samlet legemeldt sykefravær 2020. 
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2.20.5. Legemeldt sykefravær GEO Nord-Troms 2020, fordelt på næringer. 
 
Også i GEO Nord-Troms lå sykefraværet innen yrkeskategorien Helse- og sosialtjenester klart 

høyere enn det generelle sykefraværet i hver av de tre kommunene. Fraværet her var høyest i 

Skjervøy, som også hadde den største forskjellen innen denne kategorien, sammenlignet md det 

generelle sykefraværet i kommunen (10,9 % innen Helse- og sosialtjenester, mot 7,6 % totalt). 

For Kåfjord var sykefraværet innen Helse- og sosialtjenester bare 0,5 % høyere enn 

totalfraværet (6 %, mot et totalfravær på 5,5 %). 

Nordreisa og Skjervøy hadde et høyere totalfravær enn sykefraværet innen Offentlig 

administrasjon og Undervisning, mens sykefraværet var høyere innen begge kategorier enn 

totalfraværet i Kåfjord. 

Mens både Kåfjord og Nordreisa hadde lavere totalfravær enn sykefraværet innen Bygg 

og anlegg, var sykefraværet innen samme yrkeskategori i Skjervøy lavere enn totalfraværet.  

 

Område Totalt 
Helse- og 
sosialtj. Off. Adm. Undervisning 

Bygg og 
anlegg 

Norge 5,3 7,8 4,2 5,2 5,2 
Troms og 
Finnmark 6,1 8,2 4,4 5,4 6,0 
Nordreisa 6,6 7,8 6,5 6,1 7,4 
Skjervøy 7,6 10,9 3,0 7,3 5,4 
Kåfjord 5,5 6,0 5,8 5,7 7 

Tabell 2.20.5.1 GEO Nord-Troms. Tapte dagsverk i prosent av samlede dagsverk innen ulike 
næringer 2020.* 
*Tallet viser gjennomsnittet for de fire kvartalene i 2020. 
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2.20.6. Legemeldt sykefravær GEO Nord-Troms 2020, fordelt på diagnoser. 
 
Alle tre kommuner lå i 2020 høyere for diagnosekategorien Hjerte/ karsykdommer enn både 

Troms og Finnmark og Norge samlet. Mens kvartalstallene kan bli så små at de ikke bør 

tillegges for stor vekt, kan samlet antall innenfor hver kategori på årsbasis peke i retning av 

reell forskjell i sykdom mellom ulike befolkningsgrupper, hvis tilsvarende forskjeller gjør seg 

gjeldende flere år på rad. 

 Skjervøy ligger desidert høyest når det gjelder kategorien Muskel/ skjelettlidelser 

(50,6 %), som er mer enn 10 prosent høyere enn for Troms og Finnmark samlet (39,5 %). 

Samtidig har kommunen de laveste tallene i regionen når det kommer til diagnosegruppen 

Psykisk sykdom.  

Hvorvidt nevnte forskjell speiler reell forskjell i sykdomspanorama mellom de tre 

kommunene for muskel/ skjelettsykdommer og psykisk sykdom, eller bare forskjeller i 

diagnosesetting mellom leger og grupper av leger for ellers like tilstander, vil kreve en 

grundigere kartlegging for å få avklart.  

 

Område 
Hjerte-
/karsykdommer 

Muskel-
/skjelettlidelser 

Psykiske 
lidelser 

Sykdommer i 
luftveiene 

Svangerskaps-
sykdommer 

Norge 3,5 36,1 21,5 9,2 4,8 
Troms og 
Finnmark 3,4 39,5 21,5 7,2 4,2 

Nordreisa 5,8 39,8 17,4 6,6 3,7 

Skjervøy 3,8 50,6 14,8 6,3 **** 

Kåfjord 4,4 40,7 15,4 6,7 **** 
Tabell 2.20.6.1. Legemeldt sykefravær GEO Nord-Troms 2020, fordelt på diagnoser. 
 
Nordreisa hadde jevnt stigende tall for kategorien Muskel/skjelettsykdommer fra første kvartal 

til fjerde kvartal i 2020. Samtidig steg også prosentandelen innen diagnosegruppen Psykisk 

sykdom fra andre kvartal og ut året. 

 11,5 prosent av legemeldte sykmeldinger inneholdt diagnosen Luftveissykdommer i 

første kvartal 2020, mens prosentandelen gikk ned til 5,3 prosent i andre kvartal, hvorpå den 

holdt seg relativt lav ut året. 

 Nordreisa registrerte sitt første koronatilfelle 28. mars 2020 og sitt andre 2. april. Resten 

av året tilkom ingen nye personer med påvist smitte i kommunen (den tredje ble først påvist 1. 

mars 2021). Som for øvrige kommuner er det grunn til å anta at den høye forekomsten av 

luftveisdiagnoser i første kvartal 2020 skyldes forebyggende tiltak mot koronasmitte, inkludert 
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sykmelding av personer som måtte i karantene enten etter utenlandsopphold eller nærkontakt 

med personer med påvist smitte. 

     

Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 5,4 6,3 7,1 4,2 

Muskel/skjelett 33,6 38,9 40,3 46,2 

Psykisk sykdom 16,4 14,2 17,4 21,6 

Luftveier 11,5 5,3 6,3 3,4 

Svangerskap 5,0 4,9 3,4 1,6 
Tabell 2.20.6.2. Nordreisa. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
Skjervøy hadde i alle fire kvartaler svært høy andel sykmeldte med diagnosen 

Muskel/skjelettsykdommer (46-52,5 %). Ingen av kommunene i Troms og Finnmark har en 

høyere andel. Kommunen ligger noe lavere enn de fleste andre kommunene når det gjelder 

diagnosegruppen Psykisk sykdom, og lavest av de tre i GEO Nord-Troms, selv om forskjellene 

er relativt små (17,4 % på årsbasis for Nordreisa, 15,4 % for Kåfjord og 14,8 % for Skjervøy). 

Sammenlignet med tallene for Troms og Finnmark, og Norge samlet, er dette relativt lave tall 

(både fylket og Norge har 21,5 % på årsbasis i 2020 for denne diagnosegruppen). 

Skjervøy fikk registrert én smittet med koronavirus 21. mars 2020. Etter dette tilkom én 

person med påvist smitte 18. desember 2020. Deretter ble ikke påvist noen nye smittetilfeller 

før 21. mai 2021. Som for øvrige kommuner er det grunn til å tro at høy andel diagnoser med 

luftveissykdom i første kvartal 2020 skyldes forebyggende smitteverntiltak mot Covid 19, i en 

situasjon der smittevernarbeidet var i startfasen, og den generelle smittevernsituasjonen både 

lokalt og på landsbasis var rimelig uavklart. 

     

Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 6,9 4,7 1,6 1,9 

Muskel/skjelett 46,0 51,7 52,5 52,2 

Psykisk sykdom 13,9 16,6 13,1 15,4 

Luftveier 10,8 4,8 5,5 4,2 

Svangerskap **** 2,9 2,9 1,9 
Tabell 2.20.6.3. Skjervøy. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
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Kåfjord hadde økende andel sykmeldinger under diagnosegruppen Muskel/skjelettsykdommer 

fra første til tredje kvartal 2020, og lå på nivå med Nordreisa, men klart under Skjervøy, når 

året betraktes samlet (Kåfjord 40,7 %, Nordreisa 39,8 %, Skjervøy 50,6 %). Tallene for Kåfjord 

og Nordreisa samsvarer godt med fylkestallene (39,5 %). 

 Kommunen hadde relativt lave tall for gruppen Psykisk sykdom, riktignok med ganske 

store variasjoner mellom kvartalene (9,2 % i andre kvartal, 19,9 % i fjerde kvartal). På årsbasis 

lå kommunen likevel godt under fylket samlet (Kåfjord: 15,4 %, fylket: 21,5 %). 

 Kåfjord lå noe lavere innenfor gruppen Luftveissykdommer i første kvartal 2020, og 

hadde også mindre endringer gjennom året enn de to andre kommunene (4,6 prosentpoengs 

forskjell mellom høyeste og laveste kvartal, mot 6,6 prosentpoeng for Skjervøy og 8,1 

prosentpoeng for Nordreisa). 

 Kåfjord kommune hadde, som én av relativt få kommuner på landsbasis ingen påviste 

smittetilfeller med Covid 19 i 2020. Den første personen med folkeregisteradresse Kåfjord fikk 

konstatert smitte 27. april 2021.  
 

     

Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 3,6 5,3 **** 4,4 

Muskel/skjelett 31,7 38,8 47,5 44,9 

Psykisk sykdom 15,9 9,2 16,5 19,9 

Luftveier 9,5 6,5 4,9 5,7 

Svangerskap 1,5 4,3 **** **** 
Tabell 2.20.6.4. Kåfjord. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
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2.20.7. GEO Nord-Troms. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020 (%). 
 

 
Tallet for helt arbeidsledige lå under nivået for Troms og Finnmark samlet for alle de tre 

kommunene i GEO Nord-Troms i 2020. Aller lavest var arbeidsledigheten i Kåfjord, som i 

tillegg hadde lavest andel helt sykmeldte av de tre kommunene. Kåfjord har dermed et noe 

atypisk bilde, sammenlignet med de fleste andre kommunene i Troms og Finnmark, og for 

trenden generelt på landsbasis, der det med lave ledighetstall gjerne følger større andel 

sykmeldte. 

 Bildet for Nordreisa og Skjervøy er sammenfallende med et flertall av de andre 

kommunene i fylket: med høye sykefraværstall (over fylket samlet) foreligger også lavere 

arbeidsledighet enn for fylket som helhet.  

De høyeste ledighetstallene finnes i de folkerikeste kommunene, som til gjengjeld (med 

noen få unntak) har de laveste sykefraværstallene. Fordi de største kommunene har en så stor 

andel av folketallet i fylket (halvparten av befolkningen i Troms og Finnmark bor enten i 

Tromsø, Harstad eller Alta), vil snitt-tall for fylket samlet sterkt preges av disse tre kommunene, 

slik at størstedelen av de mindre kommunene dermed gjerne vil havne over gjennomsnittet når 

det gjelder sykefraværstall, og under gjennomsnittet når det gjelder arbeidsledighet.  

 
 

Nord-Troms Helt arbeidsledige (%) Helt sykmeldte (%) Sum (%) 

Norge 5,0 5,0 10,0 

Troms og Finnmark 4,3 5,7 10,0 

Nordreisa 4,1 6,2 10,3 

Skjervøy 4,0 7,1 11,1 

Kåfjord 3,8 5,1 8,9 
Tabell 2.20.7.1. GEO Nord-Troms. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020 (%). 
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2.21. GEO Vest: Kautokeino, Alta, Loppa, Kvænangen, Hasvik. 

 
GEO Vest hadde pr 1/1-2020 en befolkning på 26.783 mennesker. Av disse bodde 77,6 prosent 

i Alta.  

 Altas vekst siste tiår er større enn det samlede folketallet for Kvænangen (alternativt 

Hasvik) og Loppa til sammen. Knappe 2/3 av veksten (1325) skyldes fødselsoverskudd, mens 

resten skyldes netto innflytting (773). Alta hadde fødselsoverskudd på mer enn 100 i alle 

enkeltår mellom 1987 og 2017. Dette var aller høyest i år 2000 (209).  

Men med synkende fødselstall over hele landet, inkludert i de større kommunene, synker 

også fødselsoverskuddet. Dermed falt fødselsoverskuddet i Alta til under 100 både i 2018 (84) 

og 2019 (91). Dette, i kombinasjon med netto utflytting i enkeltår (2014: -34, 2018: -55), gjør 

at heller ikke Alta kan regne med en tilsvarende vekst i de kommende årene som kommunen 

har hatt de siste tiårene. 

Også Kautokeino hadde fødselsoverskudd i siste tiårsperiode (+114). Siden kommunen 

hadde netto utflytting som var større enn fødselsoverskuddet (-147) gikk imidlertid folketallet 

noe tilbake mellom 2010 og 2020 (-1,3 %). 

Hasvik er, i tillegg til Alta, den eneste av kommunene i GEO Vest med netto innflytting 

det siste tiåret. Hvorvidt dette vil fortsette i kommende tiårsperiode, gjenstår å se, særlig med 

bakgrunn i at kommunen har opplevd netto utflytting tre av de fire siste årene.  

Med bakgrunn i at Hasvik ligger på en øy, med værutsatt transport til og fra kommunen 

sjøveien via ferge og hurtigbåt, kan det synes bemerkelsesverdig at utviklingen i dette 

lokalsamfunnet har vært så forskjellig fra nabokommunene Loppa og Kvænangen.   Både 

Loppa og Kvænangen har hatt en betydelig tilbakegang i folketallet siste ti år. Samtidig har 

særlig Kvænangen gode veiforbindelser, både til Alta i nord, og sørover i Troms, og er langt 

mindre værutsatt vinterstid enn Hasvik 

Tilbakegangen i Loppa har vært den prosentvis største av alle kommunene i Troms og 

Finnmark, med 18,4 prosent. Veistrekningen mellom Langfjordbotn og kommunesenteret 

Øksfjord er svært værutsatt vinterstid, og ofte stengt på grunn av fare for snøras. Samtidig utgjør 

dette også veiforbindelsen til Hasvik, uten at kommunen dermed har opplevd samme nedgang 

i folketall. 

Også for Kvænangen har nedgangen i befolkning vært betydelig (-9,5 %).  Både 

Kvænangen, Hasvik og Loppa har opplevd betydelige fødselsunderskudd i perioden.  
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Men fødselsunderskuddet har vært klart minst i Hasvik (-34, mot -87 i Kvænangen og -

94 i Loppa). Sammen med positive tilflyttertall for Hasviks del ligger en vesentlig del av 

forklaringen på at Hasvik ikke har hatt nedgang i folketallet siste tiår, her. 

 

GEO Vest 
Folketall  
1/1 2020 

Endring 
2010-20 

Endring 
(%) 

Netto 
innflytting Fødselsoverskudd 

Alta 20789 2109 11,3 773 1325 
Kautokeino 2910 -39 -1,3 -147 114 
Kvænangen 1191 -125 -9,5 -37 -87 
Hasvik 1005 71 7,6 104 -34 
Loppa 888 -199 -18,4 -107 -94 

Tabell 2.21.1. GEO Vest. Folketall 2020, med endring 2010–2020, netto innflytting og 
fødselsoverskudd 2010–2020. 
 

Når det gjelder alderssammensetningen i befolkningen, har Alta den nest yngste befolkningen 

i Troms og Finnmark etter Tromsø når man legger andelen eldre (65 år og eldre) til grunn. 

Kommunen har helt sammenfallende tall med fylket som helhet når det kommer til andel av 

befolkningen i yrkesaktiv alder (20-64 år), men har en klart større andel av befolkningen under 

20 år (26,1 %) enn fylket samlet (22,2 %). Ingen annen enkeltkommune i Troms og Finnmark, 

heller ikke Tromsø (22,6 %), har en så stor prosentandel barn og unge som Alta kommune har 

(26,1 %). 

 Loppas andel eldre (29,5 %) ligger på over det dobbelte av Altas, mens andelen barn og 

unge (14,4%) bare er på drøye halvparten. Selv om andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder 

kan synes ganske lik for alle kommunene i GEO Vest-området (Fra Kvænangen med 53,7 % 

til Alta med 59,3 %) er det grunn til å tro at bildet vil endre seg ganske raskt i årene som 

kommer, dersom folketallsutviklingen fortsetter i de ulike kommunene, slik den har vært de 

siste tiårene.  

Spesielt for kommunene Loppa og Kvænangen vil behovene for flere ansatte innen 

helse- og omsorgsektoren til å ta hånd om et voksende antall eldre melde seg raskt, samtidig 

som tilfanget av nye, unge voksne til å fylle stillingene som skal utføre oppgavene, er synkende. 

Situasjonen ser noe bedre ut i Hasvik, med en klart lavere andel eldre (22,4 %). Men 

også for Hasvik er situasjonen krevende, med en andel av befolkningen under 20 år på 18,9 

prosent, og dermed et økende behov for å rekruttere arbeidskraften utenfra. 

Kautokeino skiller seg positivt ut, ved at andelen barn og unge ligger over 

fylkesgjennomsnittet (23,6 %, mot 22,2 % for Troms og Finnmark), samtidig som andelen eldre 

med 18,1 % er lavere enn for de fleste kommunene i Troms og Finnmark. Bare Tromsø, Alta 
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og Båtsfjord har prosentvis færre eldre i fylket enn Kautokeino, mens Sør-Varanger har 

sammenfallende andel eldre. 

 

Kommune/region 0-19 år 20-64 år 65 år og eldre 

Norge 23,3 59,2 17,5 

Troms og Finnmark 22,2 59,3 18,5 

Kautokeino 23,6 58,3 18,1 

Alta 26,1 59,3 14,6 

Loppa 14,4 56,1 29,5 

Kvænangen 18,2 53,7 28,0 

Hasvik 18,9 58,7 22,4 
Tabell 2.21.2. GEO Vest. Alderssammensetning i befolkningen 2020. 
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2.21.1. Samlet legemeldt sykefravær i GEO Vest, kvartalsvis 2016–2020. 
 
 

Kvænangen har når hele femårsperioden sees under ett, hatt det høyeste sykefraværet av de fem 

kommunene som i sum utgjør GEO Vest. Men i første kvartal 2016 lå sykefraværet i Alta 

høyere (6,6 %, mot Kvænangens 6,4 %).  

 Sykefraværet i Kvænangen sank gjennomgående fra første kvartal 2017 til andre kvartal 

2018. I tredje kvartal 2017 lå Hasvik på samme nivå som Kvænangen (begge hadde 6,2 % 

legemeldt sykefravær). I fjerde kvartal samme år hadde både Kautokeino (6,5 %) og Alta 

(6,4 %) høyere legemeldt sykefravær enn Kvænangen, mens det var sammenfallende med 

Loppas fraværstall (6,2 %).  

Både Kautokeino, Alta og Loppa hadde høyere prosentvis sykefravær enn Kvænangen 

i første kvartal 2018, hvorpå Kvænangens sykefraværstall på ny steg. Fra fjerde kvartal 2018 

har Kvænangen hatt det høyeste sykefraværet i GEO Vest. Det har vært spesielt høyt fra andre 

kvartal 2020, da det for denne tidsperioden har vært det høyeste blant alle kommunene i Troms 

og Finnmark.  

I andre kvartal 2020 var det legemeldte sykefraværet i Kvænangen 10,2 %.  Ingen andre 

kommuner i Troms og Finnmark, med unntak av Lavangen (første kvartal 19, også 10,2 %), 

har ligget så høyt i noe enkeltkvartal mellom 2016 og 2020. 

Mens Kvænangen hadde et gjennomsnitt for det legemeldte sykefraværet mellom 2016 

og 2020 på 7,4 %, lå Alta nest høyest for femårsperioden samlet, med 6,2 %. Hasvik lå høyere 

enn Alta i sykefravær mellom tredje kvartal 2016 til og med tredje kvartal 2017. Også 

Kautokeino og Loppa har ligget høyere i enkeltkvartaler.  

Men når hele femårsperioden sees under ett, har Alta et klart høyere legemeldt 

sykefravær (6,2 %) enn det både Kautokeino, Hasvik (begge 5,8 %) og Loppa (5,6 %) hadde i 

samme tidsrom. Tilsvarende fraværstall for Troms og Finnmark var 5,7 %, slik at Loppa 

dermed var eneste kommune i GEO Vest som (så vidt) lå under tallet for fylket når alle kvartaler 

i femårsperioden betraktes under ett. 

Første kvartal 2016 hadde Hasvik det laveste sykefraværet av kommunene i GEO Vest. 

Deretter steg sykefraværet i kommunen, slik at det var oppe i 7,8 prosent i første kvartal 2017. 

Utviklingen siden har vist en nedadgående trend (men med normale kvartalsvise svingninger). 

Kommunen kom spesielt gunstig ut i første og andre kvartal i 2018, da sykefraværstallene i 

Hasvik lå godt under tallene på landsbasis, med 4,3 prosent i første kvartal (landet: 5,5 %) og 

3,5 prosent i andre kvartal (landet 4,8 %). 
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Mellom andre og tredje kvartal –20 hadde Hasvik en atypisk stigning i sykefraværet, i 

motsetning til den generelle tendensen både i Troms og Finnmark og på landsbasis, der 

sykefraværet gikk ned mellom de to kvartalene i alle enkeltår i perioden.   

Etter en nedgang fra første kvartal og andre kvartal hadde Loppa i tredje kvartal -16 det 

laveste sykefraværet blant de fem kommunene. Fraværet var da lavere enn på landsbasis. Det 

tilkom en stigning i de tre påfølgende kvartalene, men uten at fraværet noen gang var høyest 

blant de fem kommunene.  

Fra første kvartal 2019 har Loppa stort sett ligget lavest i sykefravær i GEO Vest, med 

unntak for enkeltkvartaler, der vekselvis Hasvik (tredje kvartal -19, andre kvartal –20) og 

Kautokeino (tredje kvartal –20) har ligget under.  

Også Loppa hadde, som Hasvik, en atypisk stigning mellom andre og tredje kvartal i 

2020, men denne var langt mer moderat enn for Hasvik (fra 4,8 til 5,2 %, mot Hasviks økning 

med 1,5 prosentpoeng). 

Sykefraværet i Kautokeino var det nest laveste for de fem kommunene i de tre første 

kvartalene av 2016 og lavest i GEO Vest i de to påfølgende kvartalene. Siden har fraværet 

steget (men med normale, sesongvise svingninger), slik at kommunen i fjerde kvartal 2020 

hadde det nest høyeste legemeldte sykefraværet i GEO Vest etter Kvænangen. 

Siden Alta er den desiderte mest folkerike kommunen i GEO Vest (77,6 % av regionens 

samlede innbyggertall) vil selv en moderat reduksjon i sykefraværet i Alta kunne gi vesentlig 

større utslag for reduksjonen i tapte dagsverk enn en betydelig større nedgang i sykefraværet 

for de minste kommunene i området vil gi.  

Som et tenkt eksempel vil en nedgang i Alta til Troms og Finnmarks nivå (0,5 

prosentpoeng: fra 6,2 % til 5,7 %) gi samme effekt i reduksjon av tapte dagsverk som en 

gjennomsnittlig reduksjon i sykefravær i de andre fire kommunene i GEO Vest på 1,75 

prosentpoeng.     
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Figur 2.21.1.1. GEO Vest. Kvartalsvis sykefravær 2016–2020. 
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2.21.2. Legemeldt sykefravær blant kvinner i GEO Vest 2016–2020. 
 

 

Sykefraværet blant kvinner var høyest i Kvænangen i 2016. Det gikk ned til under nivået både 

for Alta, Loppa og Hasvik i 2017, da det også lå under fraværet blant kvinner for Troms og 

Finnmark samlet. 

 Fra 2017 har imidlertid sykefraværet blant kvinner i Kvænangen steget, slik at det i 2020 

var oppe i 12,8 prosent. Ingen andre kommuner i Troms og Finnmark har hatt et så høyt 

sykefravær i noe enkeltår mellom 2016 og 2020. 

 Som for begge kjønn samlet hadde Alta også det nest høyeste sykefraværet av de fem 

kommunene (etter Kvænangen) når femårsperioden betraktes samlet. Mens gjennomsnittet for 

perioden 2016 til 2020 var 9,0 prosent for Kvænangen, var tilsvarende tall for Alta 7,9 % (mens 

gjennomsnittlig sykefravær var 7,2 % både for Kautokeino, Loppa, Hasvik og Troms og 

Finnmark samlet). 

 Hasvik lå noe over Troms og Finnmark i sykefravær i 2016 og 2017, og godt under 

fylkestallene i 2018 og 2019, hvorpå sykefraværet blant kvinner steg betydelig i Hasvik i 2020 

(fra 6,3 % foregående år til 8,6 % i 2020). 

 Loppa hadde i 2016 det laveste sykefraværsnivået blant kvinner av de fem kommunene 

som utgjør GEO Vest. Deretter steg sykefraværet i 2017 til det nest høyeste (etter Alta). Selv 

om fraværet gikk litt ned det påfølgende året (fra 8,1 til 7,9 %), førte en større nedgang i Alta 

(fra 8,3 til 7,1 %) til at Loppa hadde høyest sykefravær av de fem kommunene i 2018. En 

ytterligere nedgang i 2019 har ført til at Loppa fra å ha høyest fravær i 2018 på ny har hatt det 

laveste sykefraværet blant kvinner i GEO Vest siste to år. 

 Kautokeino hadde lavere sykefravær enn Troms og Finnmark i perioden 2016 til 2018, 

men har de siste to år ligget over. Mens sykefraværet i Troms og Finnmark gikk opp fra 2019 

til 2020 (fra 7,2 til 7,7 %), gikk det imidlertid (marginalt) ned i Kautokeino mellom de to årene 

(fra 8 til 7,9 %), slik at Kautokeino og Troms og Finnmark lå på samme gjennomsnittlige 

sykefraværsnivå blant kvinner når hele femårsperioden betraktes under ett. 
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Figur 2.21.2.1. GEO Vest. Legemeldt sykefravær kvinner pr år, 2016–2020. 
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2.21.3. Legemeldt sykefravær blant menn i GEO Vest 2016–2020. 
 

Blant menn var sykefraværet i GEO Vest høyest i Kvænangen i 2016 og 2017, hvorpå det gikk 

betydelig ned fra 2017 til 2018 (fra 7,6 til 4,3 %). Nedgangen førte til at Kvænangen i 2018 

hadde et lavere sykefravær enn både Loppa (4,8 %), Alta og Kautokeino (begge 4,3 %).  

Fraværet økte deretter betydelig via 5,8 % i 2019 til 6,8 % i 2020. Fordi økningen var 

enda større i Kautokeino (fra 4,1 til 7 %) mellom 2019 og 2020, hadde Kvænangen nest høyest 

sykefravær blant menn i GEO Vest i 2020. 

Sykefraværet blant menn i Alta har vært rimelig stabilt i hele femårsperioden, med en 

variasjon mellom laveste (4,4 % i 2019) og høyeste fravær (5 % i 2020) og mellomliggende 

verdier de fire forutgående årene. Siden fraværet har svingt betydelig mer i de andre 

kommunene, hadde Alta på tross av stabile fraværstall det tredje høyeste fraværet blant menn i 

GEO Finnmark i 2016 (bak Kvænangen og Hasvik) og i 2017 (sammen med Loppa), og nest 

høyest fravær i 2018 (bak Loppa) og i 2019 (bak Kautokeino og Kvænangen). For 

femårsperioden under ett hadde Altas menn tredje høyest sykefravær blant de fem kommunene, 

marginalt bak Kautokeino (4,6 % for Alta, 4,7 % for Kautokeino), men klart bak Kvænangen 

(6,2 %). 

Sykefraværet blant menn i Hasvik steg betraktelig fra 2016 til 2017 (fra 4,9 til 6,4 %), 

men gikk så betydelig ned igjen, til 3,3 prosent i 2018, som var lavere enn fraværet blant menn 

på landsbasis det året, og desidert lavest av de fem kommunene som utgjør GEO Vest 

(Kvænangen hadde 4,3 %, på andreplass). Etter en moderat stigning i 2019, gikk sykefraværet 

blant menn i Hasvik ned i 2020, slik at kommunen på ny hadde det laveste sykefraværet blant 

menn i regionen siste år. 

Loppa har, som Alta, hatt relativt stabile sykefraværstall blant menn mellom 2016 og 

2020. I 2016 var det legemeldte sykefraværet på 4,1 %, hvorpå det steg via 4,7 % i 2017 til 

4,8 % i 2018. Deretter gikk det ned til 4,1 % i 2019, og 4 % i 2020. For femårsperioden sett 

under ett hadde Loppas menn det laveste sykefraværet blant de fem kommunene i regionen 

(4,3 %), etterfulgt av Hasvik (4,5 %). 

Kautokeino hadde i 2016 det laveste sykefraværet blant menn av de fem kommunene i 

GEO Vest (3,2 %). Fraværet var lavere enn på landsbasis det året (landet: 3,6 %) og klart under 

tallene for Troms og Finnmark (4,1 %). På tross av en stigning fra 2016 til 2017 (fra 3,2 til 

4,5 %) hadde Kautokeino fortsatt det laveste sykefraværet blant menn i GEO Vest i 2017. 

Fraværet holdt seg stabilt i 2018, med samme fraværstall som i 2017, og gikk ned til 4,1 % i 

2019.  
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Men i 2020 steg sykefraværet blant menn kraftig i Kautokeino, til 7 %, som var det 

høyeste blant menn i GEO Vest det året.  

Fram til denne økningen hadde Kautokeino for perioden 2016 til 2019 det laveste 

sykefraværet blant menn i GEO Vest, eksakt sammenfallende med fraværstallene for fylket 

samlet (4,08 % for begge). 

 
 

 
Figur 2.21.3.1. GEO Vest. Legemeldt sykefravær menn pr år, 2016–2020. 
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2.21.4. Legemeldt sykefravær GEO Vest 2020, kvartalsvis. 
 
 

Med unntak av Alta hadde alle kommunene i GEO Vest et høyere legemeldt sykefravær i fjerde 

enn i første kvartal 2020. 

 Kautokeino hadde oppgang fra første til andre kvartal, men deretter en betydelig 

nedgang i tredje kvartal (2,8 prosentpoeng), for deretter å gå opp med noe mere (3,0 

prosentpoeng) til 7,7 prosent i fjerde kvartal 2020.  

 Alta hadde nedgang i sykefraværet fra første til tredje kvartal, men deretter økte fraværet 

med 1,3 prosentpoeng mellom tredje og fjerde kvartal. Fraværet lå likevel 0,7 prosentpoeng 

lavere i fjerde kvartal enn i første kvartal 2020. 

 Det legemeldte sykefraværet i Loppa gikk ned fra første til andre kvartal, for deretter å 

øke i de to påfølgende kvartalene. For hele året samlet hadde Loppa likevel det laveste 

sykefraværet av de fem kommunene i GEO Vest. 

 Kvænangen hadde det høyeste legemeldte sykefraværet av de fem kommunene gjennom 

alle fire kvartaler i 2020. Kommunen hadde også høyest sykefravær av alle kommunene i Troms 

og Finnmark i 2020. Fraværet var høyest i andre kvartal, men var på over 9 prosent også i de to 

påfølgende kvartalene. 

 Hasvik fulgte samme mønster som Loppa med en nedgang i sykefraværet mellom første 

og andre kvartal, hvorpå fraværet steg i tredje og fjerde kvartal. Økningen av fraværet i Hasvik 

var noe større enn i Loppa. Fra å ha hatt lavest fravær i GEO Vest, 1,3 prosentpoeng under 

Troms og Finnmarks samlede fravær, hadde Hasvik i fjerde kvartal et legemeldt sykefravær 

som lå 0,4 prosentpoeng over det samlede sykefraværet i Troms og Finnmark i dette kvartalet.  

For året sett under ett lå likevel fraværet rett under samlet fravær for fylket, mens øvrige 

kommuner i GEO Vest, med unntak av Loppa, lå over. 
 

       

Område 1. 
kvartal 

2. 
kvartal 

3. 
kvartal 

4. 
kvartal 

2020 
samlet Kvinner 2020 Menn 2020 

Norge 6,1 5,1 4,5 5,5 5,3 6,8 4,0 
Troms og 
Finnmark 6,8 5,9 5,1 6,4 6,0 7,7 4,5 
Kautokeino 6,8 7,5 4,7 7,7 7,5 7,9 7,0 
Alta 7,6 6,9 5,6 6,9 6,7 8,7 5,0 
Loppa 5,6 4,8 5,0 6,1 5,5 7,5 4,0 
Kvænangen 8,0 10,2 9,4 9,6 9,5 12,8 6,8 
Hasvik 6,0 4,6 6,1 6,8 5,9 8,6 3,4 

Tabell 2.21.3.1. GEO Vest. Kvartalsvis og samlet legemeldt sykefravær 2020.  
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2.21.5. Legemeldt sykefravær GEO Vest 2020, fordelt på næringer. 
 
 

Alle kommunene i GEO Vest med unntak av Kvænangen hadde sitt høyeste fravær blant 

næringskategoriene innen Helse- og sosialtjenester.  Kautokeino lå aller høyest med 12,0 

prosent, etterfulgt av Kvænangen, med 11,9. Deretter fulgte Alta (9,6 %), Hasvik (8,9 %) og 

Loppa (6,0 %). 

 Kvænangen skilte seg ut innenfor alle de tre kategoriene Offentlig administrasjon, 

Undervisning og Bygg og anlegg ved å ligge høyest i legemeldt sykefravær av de fem 

kommunene i alle tre næringsgrupper. 

 Forskjellen mellom øvrige kommuner og Kvænangen var særlig stor innen 

Undervisning, der det legemeldte sykefraværet i kommunen var over det tredobbelte av 

fraværet i Hasvik, som hadde det laveste fraværet blant personell i skoleverket. Fraværet i 

Kvænangen var nær det dobbelte av Loppas, som hadde nest høyest fravær av de fem 

kommunene innen denne kategorien. 

 Også innenfor Bygg og anlegg var forskjellene i legemeldt sykefravær store mellom 

kommunene. Mens Loppa lå lavest i GEO-området (3,5 %), lå Kvænangen høyest også her, 

med 9,2 prosent. 

 Innenfor Offentlig administrasjon var de interkommunale forskjellene mindre, med 

Kvænangen på topp (7,1 %), mens Kautokeino hadde det laveste fraværet (4,6 %). Alle 

kommunene i GEO-området lå imidlertid over tallene for fylket samlet, slik de med unntak av 

Hasvik også gjorde når det gjaldt kategorien Bygg og anlegg. 

 
 

Område Totalt 
Helse- og 
sosialtj. Off.  adm. Undervisning 

Bygg og 
anlegg 

Norge 5,3 7,8 4,2 5,2 5,2 
Troms og 
Finnmark 6,1 8,2 4,4 5,4 6,0 
Kautokeino 7,3 12,0 4,6 5,9 4,3 
Alta 6,8 9,6 5,1 5,8 5,9 
Loppa 5,4 6,0 4,8 6,9 3,5 
Kvænangen 9,3 11,9 7,1 13,2 9,2 
Hasvik 5,9 8,9 6,4 4,0 6,8 

Tabell 2.21.4.1 GEO Vest. Tapte dagsverk i prosent av samlede dagsverk innen ulike næringer 
2020.* 
*Tallet viser gjennomsnittet for de fire kvartalene i 2020. 
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2.21.6. Legemeldt sykefravær GEO Vest 2020, fordelt på diagnoser. 
 
 

Selv om gruppen Muskel-/skjelettlidelser var den største diagnosegruppen for alle kommunene 

i GEO Vest i 2020, var det store innbyrdes forskjeller mellom kommunene. Mens Loppa hadde 

en andel på 34,9 prosent, var denne i Kvænangen 13 prosentpoeng høyere (47,9 %), med øvrige 

kommuner liggende mellom disse ytterpunktene.  

Siden Kvænangen og Loppa er nabokommuner, som heller ikke skiller seg dramatisk 

fra hverandre i størrelse, vil det være av interesse å studere nærmere hva såpass store forskjeller 

i diagnosesetting kan skyldes. Når man ser på kvartalstallene, finner man store endringer 

mellom kvartalene i begge kommuner, slik at forskjellen mellom kommunene i reell 

sykdomsforekomst av muskel-/skjelettlidelser neppe er så stor som tallene på årsbasis kunne 

tyde på. 

Når det gjelder diagnosegruppen Psykiske lidelser er forskjellen mellom de fem 

kommunene langt mindre, med 24,0 prosent i Kautokeino og 22,2 prosent i Kvænangen som 

ytterpunktene. I Loppa mangler tall for andre kvartal, basert på at det forelå så få sykmeldinger 

innenfor denne diagnosegruppen (færre enn fem) at antallet ikke oppgis i NAVs database. 

Dersom man ser på gjennomsnittstall for første, tredje og fjerde kvartal i Loppa ville andelen 

sykmeldinger i denne diagnosegruppen vært 10,7 prosent. 

I GEO Vest viser tallene for året 2020 høyest andel sykdommer i luftveiene i Loppa 

(13,6 %), og lavest i Kvænangen (4,8 %). I løpet av 2020 var det ingen påviste tilfeller med 

Covid 19 i Loppa, mens det var to i Kvænangen: én smittet i september og én i desember 2020. 

 

Område 
Hjerte-/ 
karsykdommer 

Muskel-
/skjelettlidelser 

Psykiske 
lidelser 

Sykdommer 
i luftveiene 

Svangerskaps-
sykdommer 

Norge 3,5 36,1 21,5 9,2 4,8 
Troms og 
Finnmark 3,4 39,5 21,5 7,2 4,2 
Kautokeino 4,7 38,7 24,0 4,9 1,9 
Alta 2,8 38,1 23,9 7,8 4,4 
Loppa **** 34,9 **** 13,6 **** 
Kvænangen **** 47,9 22,2 4,8 **** 
Hasvik **** 40,7 23,6 8,2 **** 

Tabell 2.21.6.1. Legemeldt sykefravær GEO Vest 2020, fordelt på diagnoser. 
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I Kautokeino var andelen innenfor gruppen Muskel-/skjelettlidelser lavest i første kvartal 

(35,2 %), hvorpå den steg til sitt høyeste (42,1 %) i andre kvartal, med mellomliggende verdier 

mellom de to i tredje og fjerde kvartal. Variasjonsbredden på 6,9 prosentpoeng er som forventet 

gjennom et kalenderår. 

 Også diagnosegruppen Psykisk sykdom holdt seg relativt stabil gjennom året i 

Kautokeino. Prosentandelen holdt seg over 25 fram til fjerde kvartal, da den sank til rett under 

20. For året sett under ett hadde Kautokeino høyest forekomst av sykmeldinger i denne 

diagnosegruppen av kommunene i GEO Vest, sammen med Alta. 

 Sykdommer i luftveiene utgjorde 6,8 prosent av diagnosene i Kautokeino i første kvartal 

i 2020, for så å synke i hvert av de påfølgende kvartalene, til 3,5 prosent i fjerde kvartal. 

Kautokeino hadde ett påvist smittetilfelle med Covid 19 i mars –20, og ytterligere én smittet i 

oktober, men ellers ingen i de øvrige månedene. 

 
 
      

Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 7,9 5,8 2,9 2,0 

Muskel/skjelett 35,2 42,1 38,2 39,1 

Psykisk sykdom 25,2 26,3 24,5 19,9 

Luftveier 6,8 4,9 4,3 3,5 

Svangerskap 1,2 2,6 2,2 1,6 
Tabell 2.21.6.2. Kautokeino. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 

I Alta holdt andelen diagnoser innenfor gruppen Muskel-/ skjelettlidelser seg relativt stabil 

gjennom alle kvartaler i 2020, varierende fra 35,6 prosent i første kvartal til 39,4 prosent i andre 

kvartal, med en marginal nedgang i de to siste kvartalene av 2020. Denne utviklingen er ganske 

samsvarende med tallene fra Kautokeino. 

 Også når det gjelder gruppen Psykisk sykdom ligger tallene for Alta nær Kautokeinos, 

med en forskjell for året sett under ett på 0,1 prosentpoeng mellom de to kommunene. Mens 

andelen gikk markant ned i Kautokeino i fjerde kvartal –20 (4,6 prosentpoeng nedgang) viser 

tallene fra Alta høyest andel i andre kvartal (25,8 %) med en relativt moderat nedgang i de to 

påfølgende kvartalene til 22,3 prosent i fjerde kvartal 2020. 

 I første kvartal –20 utgjorde diagnosene i gruppen Luftveissykdommer 11,4 prosent i 

Alta. I de tre påfølgende kvartalene holdt andelen seg stabilt på 6-tallet. Alta hadde i første 
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kvartal tre personer med påvist koronasmitte, og samme antall i andre kvartal. I tredje kvartal 

fikk kun én person påvist Covid 19 i Alta.  

Til gjengjeld økte smitten betydelig i Alta i fjerde kvartal 2020, med 63 påviste tilfeller 

mellom oktober og desember 2020. Man ville forvente å gjenfinne dette i form av en økning i 

andelen sykmeldinger med luftveisdiagnoser i siste kvartal i 2020 i Alta. Men andelen var kun 

6,9 prosent i fjerde kvartal, en økning med 0,8 prosentpoeng fra tredje kvartal, da det altså var 

kun ett smittetilfelle. Når endringene ble så små, kan det være grunn til å se nærmere på hva 

årsaken(e) til dette kan være. 

 

     

Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 2,8 2,3 2,5 3,6 

Muskel/skjelett 35,6 39,4 38,7 38,6 

Psykisk sykdom 23,0 25,8 24,5 22,3 

Luftveier 11,4 6,7 6,1 6,9 

Svangerskap 4,9 4,4 4,3 3,8 
Tabell 2.21.6.3. Alta. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
 
Med bakgrunn i Loppas folketall på under 900 vil selv én sykmelding kunne føre til prosentvise 

utslag i diagnosestatistikken, og da spesielt for de minste diagnosegruppene. Dette fører også 

til at man ikke får registrert enkelte diagnosegrupper i flere av kvartalene. Dette gjelder både 

for Hjerte-/karsykdommer, Psykisk sykdom og Svangerskapsrelaterte sykdommer.  

Som et eksempel på dette kan anføres at det kun var fire fødsler blant folkeregistrerte i 

Loppa i 2020. Registrerte sykmeldingstilfeller blant gravide i enkeltkvartaler blir dermed lett 

personidentifiserbare. 

Ovenstående kan være en delforklaring på at andelen innenfor diagnosegruppen Muskel-

/skjelettsykdommer økte fra 20,9 prosent i første kvartal 2020 til 47,5 prosent i fjerde kvartal. 

En tilsvarende økning finner man også for gruppen Psykisk sykdom, med 5,6 prosent i første 

kvartal og 12,9 prosent i fjerde kvartal. 

Siden summen av alle diagnosegrupper blir 100, vil store utslag for én gruppe i et 

enkeltkvartal ha stor påvirkning på de øvrige gruppene. I Loppa utgjorde diagnosegruppen 
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Luftveissykdommer hele 22,4 prosent i første kvartal 2020, på tross av at det gjennom hele 2020 

ikke ble påvist ett eneste tilfelle med Covid 19 i kommunen.  

En nærliggende forklaring på Loppas høye tall i første kvartal uten samtidig påvisning 

av smitte er karantenetiltak overfor personer som vendte tilbake fra pandemirammede områder 

i mars 20. I en liten kommune som Loppa vil selv et ensifret antall sykmeldte i karantene kunne 

gi store utslag.  

Siden reiseaktiviteten til utlandet nesten opphørte, og reiser til andre deler av Norge 

gikk betydelig ned i andre til fjerde kvartal i 2020, hadde kommuner uten påvist smitte i mindre 

grad behov for å sette innbyggere i karantene i disse kvartalene enn umiddelbart etter nasjonal 

oppstart av smittevernforebyggende tiltak i mars 2020. Dette kan forklare den gradvise 

nedgangen for luftveisdiagnoser i Loppa gjennom de fire kvartalene, selv om det ikke var påvist 

smitte i noen av kvartalene. 

 

     

Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar **** **** **** **** 

Muskel/skjelett 20,9 32,6 38,4 47,5 

Psykisk sykdom 5,6 **** 13,7 12,9 

Luftveier 22,4 16,8 9,3 5,8 

Svangerskap **** **** 5,5 7,8 
Tabell 2.21.6.4. Loppa. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
I Kvænangen steg andelen med muskel-/skjelettrelaterte diagnoser fra 42,5 prosent i første 

kvartal til 59,9 prosent i tredje kvartal 2020, for så å gå betydelig tilbake i fjerde kvartal (med 

20,6 prosentpoeng).  

 Når året sees under ett, lå Kvænangen omtrent på samme nivå som fylket når det gjaldt 

diagnosegruppen Psykisk sykdom (22,0 %, med fylkets 21,5 %). Det var store svingninger 

mellom enkeltkvartaler i Kvænangen fra 25,8 prosent i første kvartal til 17,5 prosent i tredje 

kvartal. Noe av dette speiler de store utslagene for Muskel-/skjelettsykdommer gjennom året, 

der det ser ut til å være en samvariasjon mellom diagnosegruppene, der den ene gruppen øker 

i andel når den andre går ned, og vice versa. Summen av de to diagnosegruppene er likevel 
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størst i tredje kvartal, der de til sammen utgjør 77,4 prosent av alle sykmeldinger, mot 68,3 

prosent i første kvartal. 

 Andelen sykmeldinger i diagnosegruppen Sykdommer i luftveiene var 9,0 prosent i 

første kvartal, før så å synke helt ned til 1,0 prosent i tredje kvartal. Siden Kvænangen kun 

hadde to innbyggere med påvist smitte gjennom hele 2020, er det grunn til å anta at 

nedgangen fra første til tredje kvartal skyldes andre forhold, og da særlig knyttet til 

smitteforebyggende tiltak.  Behov for slike tiltak gjennom andre og tredje kvartal 2020 ble 

redusert i takt med at folk flest reiste mindre også internt i Norge i denne perioden.  

Siden det tilkom en betydelig generell økning i koronasmitte på landsbasis i fjerde 

kvartal 2020, kan dette også ha økt behovet for lokale smitteverntiltak i Kvænangen i samme 

periode. Dette kan i så fall være noe av forklaringen på økningen av luftveisdiagnoser fra 

tredje til fjerde kvartal 2020 i kommunen.  

 

     

Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar **** **** 5,5 9,4 

Muskel/skjelett 42,5 49,9 59,9 39,3 

Psykisk sykdom 25,8 22,2 17,5 23,4 

Luftveier 9,0 4,2 1,0 4,9 

Svangerskap 3,7 **** **** **** 
Tabell 2.21.6.5. Kvænangen. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
I Hasvik gikk andelen sykmeldinger innenfor gruppen Muskel-/skjelettlidelser ned fra 59,1 

prosent i første kvartal til 29,3 prosent i tredje kvartal –20. I samme periode varierte andelen 

sykmeldinger i diagnosegruppen Psykisk sykdom fra 20,4 prosent i første kvartal, via en klar 

nedgang i andre kvartal til en betydelig økning, til 35,1 prosent, i tredje kvartal.  

De store svingningene i begge diagnosegrupper antas å speile at selv få sykmeldte i en 

kommune med omtrent 1000 innbyggere vil kunne gi store utslag på diagnosefordelingen, mens 

man i større kommuner som Tromsø, Harstad og Alta vil se mindre utslag, og dermed få et 

riktigere bilde av fordelingen av sykdomstilstander blant befolkningen i hvert av kvartalene i 

disse kommunene. 

Det kan ikke gjengis prosenttall for gruppene Hjerte-/karsykdommer og 

Svangerskapsrelaterte sykdommer for Hasvik kommune, fordi andelen vil være så lav at disse 

kan bli personidentifiserbare. 
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Når det gjelder sykdommer i luftveiene, hadde Hasvik kommune høyest andel i andre 

kvartal 2020 (13,2 %). Det skiller seg ut fra de fleste av kommunene for øvrig i Troms og 

Finnmark. Hasvik hadde ingen innbyggere med påvist koronasmitte i de tre første kvartalene i 

2020, men fire påviste tilfeller av Covid 19 i fjerde kvartal –20.  

For denne som for øvrige diagnosegrupper vil selv få sykmeldinger kunne gi store 

utslag. Personer som dermed ble satt i karantene i starten av april i stedet for i slutten av mars 

2020 vil kunne være en mulig forklaring på økningen fra første til andre kvartal, men utslaget 

bør studeres nærmere for å kunne trekke sikre konklusjoner. 

 

    

Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar **** **** **** **** 

Muskel/skjelett 59,1 39,4 29,3 34,9 

Psykisk sykdom 20,4 14,2 35,1 24,6 

Luftveier 4,2 13,2 8,1 7,4 

Svangerskap **** **** **** **** 
Tabell 2.21.6.6. Hasvik. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
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2.21.7. GEO Vest. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020 (%). 

 
Kvænangen hadde både den laveste arbeidsledigheten og høyest andel helt sykmeldte i GEO 

Vest i 2020. Hasvik hadde den høyeste arbeidsledigheten, men til gjengjeld lavest andel helt 

sykmeldte (sammen med Loppa).  

Kautokeino hadde så vel høye arbeidsledighetstall (6,3 %) som høy andel helt 

sykmeldte (7,1 %) og skilte seg dermed fra det generelle bildet for Troms og Finnmark og 

landet for øvrig, der man forventer et lavt sykefravær ved høye arbeidsledighetstall. 

Alta hadde som forventet en arbeidsledighet noe over fylkessnittet (4,5 %, mot fylkets 

4,3 %). Samtidig hadde kommunen også en andel helt sykmeldte som lå høyere enn tallene for 

Troms og Finnmark samlet (6,4 %/ 5,7 %).  

Når man sammenligner Alta med de folkerikeste kommunene i fylket, hadde kommunen 

en høyere andel helt sykmeldte (6,4 %) enn Tromsø (5,3 %), Harstad (5,8 %), Hammerfest 

(5,9 %)og Sør-Varanger (6,1 %), og samme prosentandel som Senja, som til gjengjeld hadde 

klart lavere arbeidsledighet (3,6 %).  

Med bakgrunn i Altas størrelse kan det være av verdi å bruke tid på å analysere nærmere 

mulige årsaker til dette.  

 
 

GEO Vest Helt arbeidsledige (%) Helt sykmeldte (%) Sum (%) 
Norge 5,0 5,0 10,0 
Troms og Finnmark 4,3 5,7 10,0 
Kautokeino 6,3 7,1 13,4 
Alta 4,5 6,4 10,9 
Loppa 5,3 5,4 10,7 
Kvænangen 3,6 8,9 12,5 
Hasvik 7,0 5,4 12,4 

Tabell 2.21.7.1. GEO Vest. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020 (%). 
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2.22. GEO Midt-Finnmark: Karasjok, Porsanger, Lebesby, Gamvik, Nordkapp, 

Måsøy, Hammerfest.  

 
GEO Midt-Finnmark hadde pr 1/1-2020 en befolkning på 24.883 personer. Av disse bodde 46 

prosent i Hammerfest.  

 Hammerfest kommune var den eneste av de sju kommunene som både hadde netto 

innflytting og fødselsoverskudd i perioden mellom 2010 og 2020. For kommunen utgjorde 

fødselsoverskuddet 2/3 av befolkningsveksten, mens innflyttingen sto for resten. Selv om 

Hammerfest hadde netto innflytting i siste tiårsperiode, har kommunen opplevd netto utflytting 

i fire av de fem siste årene (2016 var et unntak, med + 14 i innflytting). Dette sammen med 

fallende fødselstall og dermed også fall i fødselsoverskuddet gjør at framtidig vekst med stor 

sannsynlighet vil flate ut hvis ikke innflyttingen øker. 

 Karasjok var den eneste av de øvrige kommunene i GEO Midt-Finnmark med 

fødselsoverskudd siste tiår, og den eneste av de sju kommunene som hadde netto utflytting i 

tiårsperioden. Fødselsoverskuddet var beskjedent (+ 2). Siden Karasjok hadde relativt høy netto 

utflytting (-163) gikk folketallet ned med 5,8 prosent mellom 2010 og 2020. 

 Porsanger hadde nær sammenfallende netto innflytting og fødselsoverskudd, og hadde 

dermed også nær samme folketall i 2020 som i 2010 (+ 7). Kommunen opplevde en til dels 

betydelig tilbakegang i folketallet mellom 2000 og 2010 i takt med nedbygging av Forsvarets 

aktivitet i kommunen, ved flystasjonen Banak og ved den tidligere garnisonen på Porsangmoen. 

Det er nå fornyet oppbygging i regi av Forsvaret ved Porsangmoen, noe som på ny kan medføre 

vekst i kommunen de kommende årene. 

 Nordkapp kommune hadde netto innflytting i sju av de siste ti årene, mens to av siste 

tre år har medført netto utflytting. Hvorvidt dette representerer en ny trend, er for tidlig å si. I 

2019 var det svært få av kommunene i Troms og Finnmark som hadde flere tilflyttere enn de 

som flyttet ut (disse var Alta, Skjervøy, Porsanger og Tana). Nordkapps moderate nedgang i 

folketall mellom 2010 og 2020 skyldes i sin helhet fødselsunderskuddet, som har bestått i hele 

tiårsperioden. Siste gang Nordkapp opplevde fødselsoverskudd var i 2006 (+ 9). 

 Gamvik har, atypisk for de fleste kystkommunene i Troms og Finnmark, hatt betydelig 

netto innflytting mellom 2010 og 2020, noe som i sin helhet forklarer kommunens betydelige 

vekst på 12,2 prosent i perioden. Bare i 2010 og 2019 hadde Gamvik netto utflytting. 

Kommunen har hatt et (riktignok moderat) fødselsunderskudd fra årtusenskiftet, med unntak 

av enkeltår, der tallet har vært 0 (2001, - 03, -15) eller + 1 (2000, - 03, -18). 
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 Også Måsøy hadde flere inn- enn utflyttere mellom 2010 og 2020, med netto utflytting 

kun i årene 2010, -15 og -19. Men siden kommunen hadde et vel så stort fødselsunderskudd  

(-80) i samme periode, medførte dette at folketallet gikk tilbake med 3,3 prosent. Dette var 

samtidig en langt mer beskjeden tilbakegang enn i forrige tiårsperiode, da nedgangen i 

folketallet var på hele 14,2 prosent. En vesentlig årsak til endringen var at Måsøy mellom 2000 

og 2010 hadde netto utflytting i åtte av ti enkeltår, mens flyttestrømmen altså snudde siste tiår. 

  

GEO Midt-
Finnmark 

Folketall  
1/1 2020 

Endring 
2010-20 

Endring 
(%) 

Netto 
innflytting Fødselsoverskudd 

Hammerfest 11.448 698 6,5 248 464 
Porsanger 3998 7 0,2 67 -68 
Nordkapp 3162 -23 -0,7 100 -127 
Karasjok 2628 -161 -5,8 -163 2 
Lebesby 1290 -52 -3,9 1 -55 
Gamvik 1132 123 12,2 173 -49 
Måsøy 1225 -42 -3,3 39 -80 

Tabell 2.22.1. GEO Midt-Finnmark. Folketall 2020, med endring 2010–2020, netto innflytting og 
fødselsoverskudd 2010–2020. 
 
 

Av kommunene i GEO Midt-Finnmark har Hammerfest den yngste befolkningen, etterfulgt av 

Karasjok. I begge kommuner var over 20 prosent av befolkningen under 20 år i 2020, samtidig 

som den eldste delen av befolkningen (65 år og eldre) i begge kommuner utgjorde under 20 

prosent av folketallet.  

 Måsøy har den eldste befolkningen i regionen, med 27,1 prosent over 65 år. Bare 

Gamvik (15,5 %) har en lavere andel barn og unge enn Måsøy (17,1 %). Gamvik er samtidig 

den av kommunene i GEO Midt-Finnmark og i hele Troms og Finnmark som har størst andel 

av befolkningen i yrkesaktiv alder (63,5%).  

Tilsvarende tall for de fire andre kommunene i Troms og Finnmark med en prosentandel 

i denne aldersgruppen på over 60 prosent var 63,3 prosent (Tromsø), 62,1 prosent (Båtsfjord), 

60,6 prosent (Sør-Varanger) og 60,3 prosent (Hammerfest). 

Porsanger og Lebesby har svært sammenfallende alderssammensetning for sine 

befolkninger i alle tre alderskategorier, med bare desimaler som skiller i hver av gruppene. 

Begge ligger noe under fylkesnivået når det gjelder andelen i yrkesaktiv alder, mens Nordkapp 

her ligger på fylkesnivå. Kommunen har til gjengjeld en større andel over 65 år (21,1 %) og en 

lavere andel under 20 år (19,8 %) enn fylket som helhet (22,2 %). 
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Kommune/region 0-19 år 20-64 år 65 år og eldre 
Norge 23,3 59,2 17,5 
Troms og Finnmark 22,2 59,3 18,5 
Karasjok 20,6 59,5 19,9 
Porsanger 19,7 58,0 22,3 
Lebesby 19,5 58,1 22,5 
Gamvik 15,5 63,6 20,9 
Nordkapp 19,8 59,1 21,1 
Måsøy 17,1 55,8 27,1 
Hammerfest 22,8 60,3 16,9 

Tabell 2.22.2. GEO Midt-Finnmark. Alderssammensetning i befolkningen 2020. 
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2.22.1. Samlet legemeldt sykefravær i GEO Midt-Finnmark, kvartalsvis 2016–2020. 
 
Karasjok hadde det høyeste sykefraværet av de sju kommunene i GEO Midt-Finnmark i de tre 

siste kvartalene av 2020. Kommunen har hatt et stigende sykefravær fra 2016, men lå også da 

høyt, sammenlignet med øvrige kommuner i regionen, da bare Porsanger hadde et høyere 

fravær. 

 Det legemeldte sykefraværet i Porsanger viste en nedadgående tendens fra første kvartal 

2017, da det var på sitt aller høyeste i femårsperioden, fram til fjerde kvartal i 2019. 

Sykefraværet i kommunen i første og fjerde kvartal i 2020 var høyere enn i noe enkeltkvartal 

etter første kvartal 2017. 

 Måsøy hadde i første kvartal 2016 det nest laveste sykefraværet i GEO Midt-Finnmark. 

Bare Lebesby hadde et lavere fravær. Deretter steg fraværet betydelig, slik at det var aller høyest 

i regionen i første kvartal -17.  

Så fulgte et ganske oppsiktsvekkende fall i fraværet gjennom alle de påfølgende 

kvartalene fram til tredje kvartal 2018, da det legemeldte sykefraværet var helt nede i 2,1 

prosent i Måsøy, og dermed desidert lavest i GEO Midt-Finnmark. Sykefraværstallene på 

landsbasis var da 4,2 prosent og for Troms og Finnmark 6,0 prosent. 

Sykefraværet i Måsøy steg deretter påny til 9,1 prosent i første kvartal –20, for så å falle 

drastisk i de to påfølgende kvartalene, med et fravær på 7,1 prosent i fjerde kvartal –20.  

Måsøys «berg og dalbane»- fraværskurve kan det være av interesse å studere nærmere. 

Er det i en liten kommune som Måsøy langtidsfravær blant relativt få sykmeldte som skaper 

slike utslag, eller skyldes svingningene store variasjoner i antall sykmeldte fra kvartal til 

kvartal? 

Lebesby hadde det laveste sykefraværet av alle kommunene i GEO Midt-Finnmark i 

alle enkeltkvartaler fra første kvartal 2016 til og med fjerde kvartal 2017. Deretter steg fraværet 

fram til andre kvartal 2019 da både Gamvik, Måsøy og Nordkapp hadde et lavere legemeldt 

sykefravær enn Lebesby.  

Fram til fjerde kvartal 2020 var fraværsprosenten i Lebesby på ny nedadgående, slik at 

kommunen hadde lavest fravær i regionen de tre første kvartalene av 2020. Med stigningen som 

fulgte i det siste kvartalet av 2020, kom kommunen ut med nest lavest fravær i GEO Midt-

Finnmark ved utgangen av året, etter Nordkapp. 

Nordkapp hadde i første kvartal 2016 det tredje laveste sykefraværet i regionen, bak 

Lebesby og Måsøy. Fraværskurven til kommunen har gjennom årene oppvist forventede 

sesongvise variasjoner, men trenden har vært svakt nedadgående fram til andre kvartal 2019. 
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Nordkapp hadde da det laveste sykefraværet i GEO Midt-Finnmark. Fraværet steg i kommunen 

i fjerde kvartal -19 og første kvartal –20. men denne utviklingen skjedde også i de øvrige 

kommunene i GEO Midt-Finnmark, med unntak av Lebesby, som til gjengjeld opplevde en 

kraftig økning i fraværet i fjerde kvartal –20. Nordkapp var dermed den av kommunene i 

regionen som hadde lavest sykefravær ved utgangen av 2020. 

Gamvik er blant kommunene i regionen som har hatt de mest stabile sykefraværstallene 

i femårsperioden. Det legemeldte sykefraværet var 5,9 prosent i kommunen i første kvartal 

2016. Lebesby, Måsøy og Nordkapp hadde da lavere fraværstall. Etter relativt små endringer i 

fraværet fram til utgangen av 2017 steg fraværet i Gamvik til 7,4 prosent i første kvartal 2018. 

Det var da bare Hammerfest som lå høyere i sykefravær i GEO Midt-Finnmark.  

Tendensen for utviklingen av sykefraværet i Gamvik har siden vært svakt nedadgående, 

men med en stigning i fjerde kvartal 2020, til et fravær da på 5,9 prosent, identisk med 

fraværstallet for inngangen til femårsperioden i første kvartal 2016. Bare Nordkapp og Lebesby 

hadde ved utgangen av 2020 et lavere fravær av de sju kommunene i regionen. 

Hammerfest hadde i første kvartal 2016 det tredje høyeste sykefraværet i GEO Midt-

Finnmark (6,3 %), bak Porsanger og Karasjok. Bort sett fra sesongvise variasjoner holdt 

fraværet seg relativt stabilt ut tredje kvartal i 2019.  

I samme periode hadde imidlertid flere av de andre kommunene hatt en nedgang i sitt 

fravær, slik at Hammerfest i første kvartal 2019 hadde det nest høyeste sykefraværet i GEO 

Midt-Finnmark, bak Karasjok. 

Som for de andre kommunene i regionen med unntak av Lebesby steg fraværet også i 

Hammerfest relativt betydelig gjennom fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020, med en 

påfølgende nedgang både i andre og tredje kvartal –20. Ved utgangen av 2020 hadde 

Hammerfest et sykefravær på 6,3 prosent, som var identisk med fraværet ved inngangen til 

perioden, i første kvartal 2016. 

Når man ser kommunene under ett, finner man en klar økning i sykefraværet ved 

utgangen av femårsperioden sammenlignet med inngangen i januar -16 for kommunene 

Karasjok, Måsøy og Lebesby. For de øvrige kommunene ligger nivået enten på eksakt samme 

nivå i fjerde kvartal 2020 som i første kvartal 2016 (Hammerfest, Gamvik) eller noe under 

(Porsanger, Nordkapp).  

Siden endringene i sykefravær i enkeltkommuner kan være store fra kvartal til kvartal 

er det likevel viktigst å se på utviklingen over tid. Trenden da er at fraværet har vært stigende i 

Karasjok og Lebesby, mens det er vanskelig å se noen entydig tendens i noen retning i de øvrige 

kommunene.  
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Figur 2.22.1.1. GEO Midt-Finnmark. Kvartalsvis sykefravær 2016–2020. 
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2.22.2. Legemeldt sykefravær blant kvinner i GEO Midt-Finnmark 2016–2020. 
 
 

Karasjok har ligget høyest i sykefravær blant kvinner i hele femårsperioden, og hadde en 

markant økning av sykefraværet i 2020, slik at fraværsøkningen mellom 2016 og 2020 var på 

2,5 prosentpoeng. 

 Porsanger hadde det nest høyeste fraværet blant kvinner i GEO Midt-Finnmark etter 

Karasjok både i 2016 og 2020. Fraværet gikk ned i 2017 og 2018, men økte igjen i 2019 og  

-20. Økningen fra 2016 til 2020 var på 0,9 prosentpoeng. 

 Måsøy hadde tredje høyest fravær blant kvinner i regionen i 2016. Deretter gikk fraværet 

tilbake, med et særlig kraftig fall i 2018, slik at Måsøy hadde lavest sykefravær blant kvinner i 

GEO Midt-Finnmark det året. Deretter økte fraværet igjen begge de to påfølgende årene. Hele 

femårsperioden sett under ett hadde likevel Måsøy en marginal nedgang i kvinners legemeldte 

sykefravær på 0,1 prosentpoeng. 

 I Gamvik gikk sykefraværet blant kvinner ned fra 2016 til 2017, opp i 2018, ned i 2019 

og opp igjen i 2020. Fraværet i 2020 var marginalt (0,1 prosentpoeng) lavere i 2020 enn i 2016. 
 

 
Figur 2.22.2.1. GEO Midt-Finnmark. Legemeldt sykefravær kvinner pr år, 2016–2020. 
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Sykefraværet blant kvinner i Hammerfest gikk opp fra 2016 til 2017, ned i 2018, for så å øke 

igjen i 2019 og 2020. Fraværet økte med 0,8 prosentpoeng fra 2016 til 2020. 

 Nordkapp hadde i 2016 det nest laveste sykefraværet blant kvinner i GEO Midt-

Finnmark, etter Lebesby, med 5,8 prosent. I 2017 og 2018 gikk fraværet noe ned. Etter en liten 

oppgang i 2019, hadde kommunen på ny nedgang i 2020. Dette gjorde at sykefraværet blant 

kvinner i Nordkapp gikk ned med 0,4 prosentpoeng mellom 2016 og 2020. Fraværet var det 

laveste for kvinner blant kommunene i regionen i 2020. 

 Lebesby hadde det laveste sykefraværet blant kvinner i GEO Midt-Finnmark i 2016 og 

2017, hvorpå fraværet økte de to påfølgende årene, men med en nedgang i 2020. Økningen fra 

2016 til 2020 var på 2,1 prosentpoeng. 
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2.22.3. Legemeldt sykefravær blant menn i GEO Midt-Finnmark 2016–2020. 
 
 

Porsanger hadde det høyeste sykefraværet blant menn i GEO Midt-Finnmark i 2016. Deretter 

sank fraværet gjennom de tre neste årene, med en påfølgende, moderat stigning i 2020. 

Fraværet blant menn i Porsanger var i 2020 0,4 prosentpoeng lavere enn i 2016. 

I Hammerfest var fraværet blant menn (4,4 %) det nesthøyeste i GEO Midt-Finnmark i 

2016. Det holdt seg uendret i 2017, men gikk moderat tilbake i 2018 og 2019 med en fornyet 

stigning i 2020. Fraværet i 2020 var 0,3 prosentpoeng høyere enn i 2016.  

Fraværet blant menn i Karasjok var på nivå med fraværet i Hammerfest i 2016 

(4,4 %).  Det gikk noe ned i 2017, men økte deretter både i -18, -19 og –20. Fra 2016 til 2020 

steg sykefraværet med 1,3 prosentpoeng. 

I Gamvik var fraværet blant menn på 4,3 prosent i 2016. Det økte i 2017, men har 

deretter gått tilbake i hvert av de påfølgende årene. Dette medførte en reduksjon fra 2016 til 

2020 på 1,1 prosentpoeng. 

 
 
 

 
Figur 2.22.3.1. GEO Midt-Finnmark. Legemeldt sykefravær menn pr år, 2016–2020. 
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Fraværet blant menn i Måsøy var på 3,7 prosent i 2016. Det gikk deretter opp i 2017, med en 

påfølgende betydelig nedgang i 2018. Men både i 2019 og 2020 steg det betydelig, slik at 

sykefraværet blant menn i Måsøy var det høyeste blant kommunene i GEO Midt-Finnmark i 

2020. Økningen fra 2016 til 2020 var på 2,9 prosentpoeng. 

Nordkapp lå nest lavest i sykefravær blant menn i regionen i 2016 (3,5 %). Fraværet 

gikk ned i både -17, -18 og -19, for så å øke i 2020. Økningen fra 2016 var på 0,9 

prosentpoeng. 

I Lebesby var sykefraværet blant menn på 3,2 prosent i 2016, som var aller lavest i 

GEO Midt-Finnmark. Etter en nedgang i 2017, økte fraværet i -18 og -19, for så på ny å synke 

i 2020. Sykefraværet var da på samme nivå som i 2016 (3,2%). 
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2.22.4. Legemeldt sykefravær GEO Midt-Finnmark 2020, kvartalsvis. 
 
 

Karasjok hadde nedgang i sykefraværet i andre og tredje kvartal, med en økning i tredje kvartal 

til rett over nivået i første kvartal (0,1 prosentpoeng høyere). Kommunen hadde et betydelig 

høyere sykefravær blant kvinner enn menn, ved at dette lå 4,6 prosentpoeng høyere blant 

kvinnene (10,3 %, mot 5,7% blant menn). 

 Også i Porsanger viser fraværstallene en nedgang fra første til tredje kvartal, med en 

fornyet oppgang i fjerde kvartal, slik at fraværet ble 0,1 prosent lavere i fjerde enn i første 

kvartal 2020. Forskjellen i fravær mellom kvinner og menn i Porsanger i 2020 var på 3,6 

prosentpoeng. 

 Lebesby fulgte samme mønster som Karasjok og Porsanger, ved at fraværet gikk ned 

fra første til tredje kvartal, for så å øke i fjerde kvartal. Fraværet i fjerde kvartal lå 0,6 

prosentpoeng høyere i Lebesby i fjerde kvartal enn i første kvartal. Forskjellen i fravær mellom 

kvinner og menn i Lebesby i 2020 var på 3,1 prosentpoeng. 

 I Gamvik gikk fraværet ned fra første til andre kvartal, hvorpå det økte i tredje og fjerde 

kvartal, der fraværet var 0,3 prosentpoeng høyere enn i første kvartal. Forskjellen i fravær 

mellom kvinner og menn i Gamvik var i 2020 på 4,0 prosentpoeng, noe som innebærer at 

kvinners legemeldte sykefravær fravær var godt over det dobbelte av menns dette året. 

 I Nordkapp, som i alle øvrige kommuner i GEO Midt-Finnmark utenom Gamvik, gikk 

fraværet ned i andre og tredje kvartal, hvorpå det økte i fjerde kvartal 2020. Fraværet i fjerde 

kvartal lå likevel 1,0 prosentpoeng under første kvartal, og var med det nest lavest i GEO Midt-

Finnmark dette kvartalet, etter Lebesby.  

I Nordkapp var forskjellen mellom menn og kvinner i legemeldt sykefravær 1,0 

prosentpoeng i 2020. Dette var den nest minste kjønnsvise forskjellen i sykefravær i regionen, 

etter Måsøy. 

Måsøy hadde i første kvartal 2020, med 9,1 prosent, det høyeste sykefraværet av 

kommunene i GEO Midt-Finnmark. Deretter gikk fraværet ned i andre og tredje kvartal, med 

en påfølgende økning i fjerde kvartal. Fra første til fjerde kvartal var det en samlet nedgang på 

2,0 prosentpoeng. 

Måsøy hadde minst forskjell i sykefravær mellom kjønnene av de syv kommunene, med 

0,7 prosentpoeng. Kommunen hadde det høyeste sykefraværet blant menn i regionen, mens 

både Karasjok, Porsanger og Hammerfest hadde et høyere sykefravær blant kvinner. 
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Sykefraværet i Hammerfest fulgte det generelle mønsteret for GEO-området, med en 

nedgang av fraværet fra første til tredje kvartal, og en påfølgende økning i fjerde kvartal. 

Sykefraværstallene for fjerde kvartal lå likevel 0,9 prosentpoeng lavere enn for første kvartal i 

Hammerfest i 2020. 

Forskjellen i legemeldt sykefravær mellom kvinner og menn i Hammerfest i 2020 var 

på 3,3 prosentpoeng. 

 

 

Område 1. 
kvartal 

2. 
kvartal 

3. 
kvartal 

4. 
kvartal 

2020 
samlet Kvinner 2020 Menn 2020 

Norge 6,1 5,1 4,5 5,5 5,3 6,8 4,0 
Troms og 
Finnmark 6,8 5,9 5,1 6,4 6,0 7,7 4,5 
Karasjok 8,5 7,8 7,5 8,6 8,1 10,3 5,7 
Porsanger 7,0 6,6 5,5 6,9 6,5 8,4 4,8 
Lebesby 5,1 4,2 3,4 5,7 4,6 6,3 3,2 
Gamvik 5,6 4,2 4,3 5,9 5,1 7,2 3,2 
Nordkapp 5,8 4,8 3,8 4,8 4,9 5,4 4,4 
Måsøy 9,1 6,5 5,3 7,1 6,9 7,3 6,6 
Hammerfest 7,2 5,9 5,3 6,3 6,2 7,9 4,7 

Tabell 2.22.4.1. GEO Midt-Finnmark. Kvartalsvis og samlet legemeldt sykefravær 2020. 
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2.22.5. Legemeldt sykefravær GEO Midt-Finnmark 2020, fordelt på næringer. 
 
 

Med unntak av Karasjok (Undervisning) og Gamvik (Bygg og anlegg) hadde kommunene i 

GEO Midt-Finnmark det høyeste fraværet innen kategorien Helse- og sosialtjenester i 2020. 

Dette mønsteret går også med få unntak igjen i alle de øvrige GEO-områdene i Troms og 

Finnmark og gjenfinnes også i tallene på landsbasis. 

 I Karasjok finner man et nesten samsvarende høyt fravær både innen Helse- og 

sosialtjenester (9,0 %), Offentlig administrasjon (8,8 %) og Undervisning 10,0 %). Fraværet i 

Gamvik var betydelig lavere, men her var det Bygg- og anlegg (7,0 %) som lå høyest med 

Helse- og sosialtjenester (5,5 %) på andreplass. 

 Porsanger hadde det aller høyeste fraværet innen noen næringskategori, med 11,8 

prosent innen Helse- og sosialtjenester. Fraværet her var nær tre ganger høyere enn innen 

Offentlig administrasjon (4,0 %), og nær dobbelt så høyt som for kategorien Undervisning 

(6,1%). 

 Lebesby hadde det laveste fraværet av de syv kommunene innen Undervisning (4,0 %), 

men hadde nest høyest fravær (etter Karasjok) innen Offentlig administrasjon (6,4 %). Når det 

gjelder Helse- og sosialtjenester lå Lebesby på nivå med Karasjok, men under Porsanger og 

Måsøy. Øvrige kommuner i regionen hadde et lavere sykefravær for denne næringskategorien. 

 Gamvik hadde det laveste sykefraværet av alle kommunene i GEO Midt-Finnmark 

innen Helse- og sosialtjenester i 2020 (5,5 %). Kommunen hadde som anført over, sitt høyeste 

fravær innen Bygg og anlegg (7,0 %). Både Porsanger (7,5 %), Måsøy (9,2 %) og Hammerfest 

(8,0 %) hadde likevel et høyere fravær innen denne kategorien. 

 Nordkapp hadde nest lavest fravær (6,8 %) innen Helse- og sosialtjenester etter 

Gamvik, men hadde likevel et lavere fravær innen alle de andre næringskategoriene. 

Sykefraværet var spesielt lavt innen Offentlig administrasjon (4,2 %), der bare Måsøy lå lavere. 

Kommunen utmerker seg ved å ha relativt små forskjeller i sykefravær mellom hver av 

næringskategoriene, med unntak av Karasjok, der fraværet lå til dels betydelig over fraværet i 

Nordkapp i alle de kartlagte kategoriene. 

 Måsøy lå nest høyest av kommunene i GEO Midt-Finnmark innen Helse- og 

sosialtjenester (10,0 %), bak Porsanger (11,8 %). Til gjengjeld lå kommunen lavest innen 

kategorien Offentlig administrasjon (3,6 %). Innenfor Bygg og anlegg lå Måsøy høyest med 

legemeldt sykefravær på 9,2 prosent. 
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 Hammerfest hadde et sykefravær innen Helse- og sosialtjenester i 2020 som var 

sammenfallende med fraværstallene for hele fylket samlet (8,2 %). I GEO Midt-Finnmark 

hadde bare Gamvik og Nordkapp lavere fraværstall innen denne kategorien. 

For Bygg og anlegg var det høye fraværstall (8,0 %). Her var fraværet kun høyere i 

Måsøy blant de syv kommunene i regionen. Også fraværstallene for Undervisning var relativt 

høye (6,3 %). Bare Karasjok (10,0 %) lå høyere i 2020. 

 

 

Område Totalt 
Helse- og 
sosialtj. Off. adm. Undervisning 

Bygg og 
anlegg 

Norge 5,3 7,8 4,2 5,2 5,2 
Troms og 
Finnmark 6,1 8,2 4,4 5,4 6,0 
Karasjok 8,1 9,0 8,8 10,0 6,3 
Porsanger 6,5 11,8 4,0 6,1 7,5 
Lebesby 4,6 8,9 6,4 4,0 6,8 
Gamvik 5,0 5,5 5,0 4,1 7,0 
Nordkapp 4,8 6,8 4,2 4,9 5,6 
Måsøy 7,0 10,0 3,6 5,2 9,2 
Hammerfest 6,2 8,2 4,7 6,3 8,0 

Tabell 2.22.5.1 GEO Midt-Finnmark. Tapte dagsverk i prosent av samlede dagsverk innen ulike 
næringer 2020.* 
*Tallet viser gjennomsnittet for de fire kvartalene i 2020. 
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2.22.6. Legemeldt sykefravær GEO Midt-Finnmark 2020, fordelt på diagnoser. 
 
 
Det er store innbyrdes forskjeller mellom de sju kommunene som utgjør GEO Midt-Finnmark 

for alle de kartlagte diagnosegruppene. Nordkapp ligger klart høyere enn øvrige kommuner i 

sitt GEO-område når det gjelder Hjerte-/ karsykdommer (6,5 %), mens Gamvik har høyest 

andel innenfor kategorien Muskel-/skjelettsykdommer (55,3 %). Her ligger Karasjok lavest 

(35,5 %), slik at den innbyrdes forskjellen mellom de to kommunene er på hele 19,8 

prosentpoeng for 2020 samlet. For gruppen Psykiske lidelser ligger Karasjok høyest med 29,0 

prosent, mens Måsøy har lavest andel (11,9 %). 

 Måsøy har de klart høyeste tallene knyttet til Sykdommer i luftveiene (14,0 %), mens 

tallet for Nordkapp er oppsiktsvekkende lavt (3,8 %). Måsøy hadde gjennom hele 2020 tre 

påviste smittetilfeller med Covid 19, mens Nordkapp hadde to. Hammerfest (8,6 %) hadde, året 

sett under ett, hele 86 koronasmittede personer.  

Dette innebærer at tall for andel med luftveisrelaterte sykdommer i befolkningen bare 

indirekte kan gi en pekepinn på forhold som kan knyttes til koronapandemien. Personer uten 

påvist smitte som settes i karantene vil kunne utgjøre en betydelig andel, også i kommuner som 

ikke hadde ett eneste smittetilfelle i hele 2020.  

Luftveissykdommer som skyldes influensavirus eller andre virussykdommer i 

luftveiene enn Covid 19, vil også forventes å gi utslag. Men i en normal influensasesong vil 

smitten spre seg over hele landet, uten at man som ved Covid 19 vil forvente store regionsvise 

variasjoner. Forskjellene oppstår først når isolasjon og nedsatt reiseaktivitet gjennomføres som 

smittevernforebyggende tiltak. Slike tiltak ble gjennomført som nasjonale og lokale 

smitteverntiltak fra 12. mars 2020. Men da var influensasesongen alt på hell.  

For influensasesongen 2020/2021 hadde derimot smittevernforebyggende tiltak mot 

Covid 19 stor betydning. Tiltakene førte til at enkelttilfeller med påvist influensa på landsbasis 

kunne telles på to hender, og dermed var så få at sykdomstilfellene knapt kan ha gitt statistiske 

utslag for sykmeldinger begrunnet i luftveissykdommer fra andre til fjerde kvartal i 2020 og i 

de tre første kvartalene av 2021. 

  I tillegg til det anførte kommer at det, særlig i mindre kommuner, kan gi store utslag 

at enkeltpersoner er sykmeldt for tilstander som astma eller KOLS. For bedre å forstå hvordan 

ulike faktorer virker inn, vil det dermed være behov for å se på de konkrete diagnosene, og ikke 

bare på diagnosegruppene samlet. 

 Andelen med svangerskapsrelaterte sykdommer speiler i stor grad andelen gravide i 

hver av kommunene, både i GEO Midt-Finnmark og i de øvrige GEO-områdene. Kommuner 
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med et høyt antall fødsler i forhold til folketallet vil dermed gjerne også være de kommunene 

som har den høyeste andelen svangerskapsrelaterte sykdommer. I motsetning til for øvrige 

diagnosegrupper gir dermed denne kategorien i mindre grad en indikasjon på generell fordeling 

av sykdomstilstander i befolkningen. 

 
 

Område 
Hjerte-/ 
karsykdommer 

Muskel-
/skjelettlidelser 

Psykiske 
lidelser 

Sykdommer 
i luftveiene 

Svangerskaps-
sykdommer 

Norge 3,5 36,1 21,5 9,2 4,8 
Troms og 
Finnmark 3,4 39,5 21,5 7,2 4,2 
Karasjok 2,6 35,5 29,0 5,2 1,9 
Porsanger 2,9 39,2 27,1 7,8 2,8 
Lebesby **** 41,2 24,7 3,9 **** 
Gamvik **** 55,3 17,6 6,1 **** 
Nordkapp 6,5 42,4 22,9 3,8 **** 
Måsøy **** 37,7 11,9 14,0 **** 
Hammerfest 3,0 35,8 22,3 8,6 3,1 

Tabell 2.22.6.1. Legemeldt sykefravær GEO Midt-Finnmark 2020, fordelt på diagnoser. 
 
 
 
 
Kvartalsvis er tallene for Karasjok relativt stabile når det kommer til muskel-

/skjelettsykdommer. Det foreligger en stigning fra første til andre kvartal på 5,2 prosentpoeng. 

Men gjennom de påfølgende tre kvartalene er det svært små variasjoner (+/- 1,2 prosentpoeng). 

Sammenlignet med muskel-/ skjelettrelaterte diagnoser for fylket samlet ligger Karasjok klart 

under.  

 Andelen sykmeldinger innen kategorien Psykisk sykdom er imidlertid klart høyere for 

Karasjok enn for Troms og Finnmark samlet, med en klar stigning på 5,8 prosentpoeng fra 

første til andre kvartal. Deretter ligger tallene stabilt på 30,6 - 30,0 prosent gjennom andre til 

fjerde kvartal. 

 Andelen luftveisrelaterte sykmeldinger gikk markant ned, fra 9,6 prosent i første kvartal 

til 3,5 prosent i andre kvartal, og holdt seg deretter på omtrent samme nivå gjennom de to siste 

kvartalene. Gjennom hele året var det kun ett diagnostisert tilfelle med Covid 19 i Karasjok: i 

mars –20. 
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Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
Hjerte/kar 3,1 1,9 1,7 3,5 
Muskel/skjelett 31,5 36,7 37,5 36,3 
Psykisk sykdom 24,8 30,6 30,6 30,0 
Luftveier 9,6 3,5 4,5 3,1 
Svangerskap 2,1 2,1 2,4 1,0 

Tabell 2.22.6.2. Karasjok. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
 
I Porsanger steg gruppen Muskel-/skjelettsykdommer fra 36,1 prosent i første kvartal 2020 til 

42,3 prosent i andre kvartal, med en mindre nedgang i hvert av de to påfølgende kvartalene. 

Andelen i Porsanger på årsbasis lå på nivå med tallene for fylket samlet. 

 Sammenlignet med øvrige kommuner i GEO Midt-Finnmark var Porsangers tall for 

gruppen Psykisk sykdom nest høyest sammen med Gamvik, bak Karasjok. De kvartalsvise 

variasjonene var moderate, mellom 24,7 prosent i andre kvartal (lavest) og 29,3 prosent i tredje 

kvartal (høyest). 

 Diagnosegruppen Luftveissykdommer var høyest i første kvartal (11,8 %), for så å gå 

ned i de to påfølgende kvartalene, til 4,6 % i tredje kvartal. I fjerde kvartal tilkom en stigning 

til 8,0 prosent. 

 Porsanger hadde tre personer med påvist koronasmitte i første kvartal og én i andre 

kvartal 2020. I tredje kvartal forelå ingen påviste smittetilfeller, mens det i fjerde kvartal var 

hele tjuefem personer med folkeregisteradresse i Porsanger som fikk påvist smitte med Covid 

19. 
 

 

     

Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
Hjerte/kar 1,7 2,3 3,0 4,5 
Muskel/skjelett 36,1 42,3 39,5 38,7 
Psykisk sykdom 26,8 24,7 29,3 27,5 
Luftveier 11,8 6,7 4,6 8,0 
Svangerskap 3,7 3,1 2,2 2,0 

Tabell 2.22.6.3. Porsanger. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
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Tallene for Lebesby viser en andel innenfor diagnosegruppen Muskel-/ skjelettsykdommer på 

46,6 prosent i andre kvartal 2020, en stigning på 13 prosentpoeng fra første kvartal. Andelen 

holdt seg over 40 prosent også i tredje og fjerde kvartal. 

 I første kvartal 2020 var andelen sykmeldinger innenfor diagnosegruppen Psykiske 

sykdommer hele 31,5 prosent. Den gikk deretter ned i hvert av de påfølgende kvartalene, slik at 

denne var halvert, sammenlignet med første kvartal, i fjerde kvartal 2020 (15,3 %). 

 Når det gjelder luftveissykdommer hadde Lebesby den laveste andelen av de sju 

kommunene i GEO Midt-Finnmark i første kvartal (2,8 %) med en ytterligere nedgang i andre 

kvartal, men med høyest andel i tredje kvartal (6,6%). Dette er avvikende, sammenlignet med 

øvrige kommuner i GEO Midt-Finnmark, der luftveisdiagnoser i alle de øvrige kommunene lå 

høyest i første kvartal. 

 Lebesby hadde gjennom hele 2020 ingen innbyggere med påvist koronasmitte. 

  

     

Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 2,1 **** **** **** 

Muskel/skjelett 33,6 46,6 41,8 42,9 

Psykisk sykdom 31,5 27,2 24,9 15,3 

Luftveier 2,8 1,7 6,6 4,3 

Svangerskap **** **** **** 3,2 
Tabell 2.22.6.4. Lebesby. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
 
Gamvik lå høyest av alle kommunene i GEO Midt-Finnmark i 2020 når det gjaldt sykdommer 

i muskel-/skjelettsystemet. Med utgangspunkt i en andel på 50,2 prosent i første kvartal steg 

tallet til hele 60,2 prosent i tredje kvartal.  

Selv om det var en nedgang i fjerde kvartal, lå gruppen Muskel-/skjelettsykdommer på 

over femti prosent i alle de fire kvartalene i 2020. Til sammenligning lå ingen av de øvrige seks 

kommunene i GEO Midt-Finnmark på over 50 prosent i noe enkeltkvartal. Karasjok og 

Hammerfest lå under førti prosent i andel gjennom alle kvartalene i 2020. 

Mens Gamvik lå høyest når det gjaldt diagnosegruppen Muskel-/skjelettsykdommer, lå 

kommunen til gjengjeld nest lavest for gruppen Psykiske lidelser, etter Måsøy. Andelen holdt 
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seg relativt stabil gjennom året, mellom 18,9 prosent i første kvartal –20 og 16,2 prosent i andre 

kvartal, med en moderat økning igjen i tredje og fjerde kvartal. 

Ingen av innbyggerne i Gamvik fikk påvist koronasmitte i løpet av hele 2020. 

Diagnoseandelen for gruppen Luftveissykdommer var 8,6 prosent i første kvartal, men ble 

halvert i andre kvartal.  

Som for øvrige kommuner i regionen (med Lebesby som et unntak) er det nærliggende 

å tro at smittevernforebyggende tiltak i første kvartal kan forklare noe av årsaken til at tallene 

var høyest da. Manglende smitte over tid i kombinasjon med mindre reise inn og ut av 

kommunen medførte sannsynligvis at færre ble satt i karantene i andre kvartal –20, med redusert 

behov for sykmelding som følge av det. 

 

 
      

Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar **** **** **** 6,7 

Muskel/skjelett 50,2 59,3 60,6 51,2 

Psykisk sykdom 18,9 16,2 16,6 18,7 

Luftveier 8,6 4,3 6,8 4,5 

Svangerskap **** **** **** **** 
Tabell 2.22.6.5. Gamvik. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
I Nordkapp steg diagnosegruppen Muskel-/skjelettsykdommers andel fra 38,2 prosent i første 

kvartal til 46,8 prosent i tredje kvartal med en påfølgende mindre nedgang i fjerde kvartal –20. 

 Gruppen Psykiske sykdommer holdt seg relativt stabilt mellom 20 og 25 prosent 

gjennom året, med lavest andel i tredje og høyest andel i fjerde kvartal 2020. 

 Nordkapp lå gjennomgående lavt når det gjaldt luftveisrelaterte diagnoser i alle de fire 

kvartalene i 2020, med en relativt moderat nedgang (fra 4,8 til 3,3 %) fra første til andre kvartal, 

og lave tall på henholdsvis 4,0 og 3,2 prosent i de to påfølgende kvartalene. 

 Kommunen hadde to påviste tilfeller med Covid 19 i første kvartal –20, mens ingen 

innbyggere fikk påvist viruset gjennom resten av året. 
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Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
Hjerte/kar 4,0 8,3 8,6 5,0 
Muskel/skjelett 38,2 39,8 46,8 44,9 
Psykisk sykdom 24,1 21,5 20,6 25,3 
Luftveier 4,8 3,3 4,0 3,2 
Svangerskap 4,4 2,0 **** 4,7 

Tabell 2.22.6.6. Nordkapp. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
Mens Måsøy hadde den laveste andelen av de syv kommunene med muskel-/ skjelettrelaterte 

diagnoser (28,2 %) i første kvartal 2020, steg deretter gruppen til 45,7 prosent i tredje kvartal, 

for igjen å gå tilbake med 6 prosentpoeng i fjerde kvartal. En så betydelig endring (17,5 

prosentpoeng) i den mest omfattende diagnosegruppen opplevde ingen av de øvrige 

kommunene i GEO Midt-Finnmark i 2020. 

 For året sett under ett lå Måsøy lavest av de syv kommunene når det gjaldt diagnoser 

relatert til psykiske sykdommer. Det tilkom imidlertid også her en betydelig endring gjennom 

året, ved nær en tredobling av andelen fra tredje (7,5 %) til fjerde kvartal (21,1 %) i 2020. 

 Så betydelige endringer som anført over har nok en sammenheng med at selv relativt få 

sykmeldte kan endre diagnosebildet ganske dramatisk i kommunene med færrest innbyggere, 

mens man i de største kommunene ikke vil forvente tilsvarende svingninger. 

 Når det gjelder sykdommer i luftveiene lå Måsøy høyest av alle kommunene i GEO 

Midt-Finnmark, med hele 29,2 prosent i første kvartal 2020. Deretter ble tallet mer enn halvert, 

til 11,8 prosent i andre kvartal. Men også dette tallet er høyt, når det sammenlignes med øvrige 

kommuner i regionen. Det tilkom en betydelig reduksjon i tredje kvartal (til 4,4 %), med en 

påfølgende betydelig økning igjen i fjerde kvartal (til 10,7 %).  

 I Måsøy var det ingen påviste tilfeller med Covid 19 i første kvartal 2020, men én 

verifisert smittet blant innbyggerne i april 20. I de påfølgende månedene var det deretter ingen 

smittetilfeller fram til november –20, da én av innbyggerne hadde positiv koronatest.  

 Når det ikke var noen smittetilfeller i Måsøy i første kvartal –20, men likevel nær tretti 

prosent av sykmeldingene som hadde luftveisrelaterte diagnoser, kan det være grunn til å se 

nærmere på årsaken(e) til dette. Har den høye andelen med andre tilstander å gjøre, som 

eksempelvis astma, KOLS eller andre tilstander som ikke er relatert til virusutløste 

luftveissykdommer?  Et annet alternativ kan være omfattende smittevernforebyggende tiltak 

med karantene ved mistenkt smitte eller forutgående nærkontakt med smittede under reiser. 

Svaret vil ligge i en lokal gjennomgang av luftveisrelaterte sykmeldinger i 2020. 
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Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar **** **** **** **** 

Muskel/skjelett 28,2 37,0 45,7 39,7 

Psykisk sykdom 10,3 8,8 7,5 21,1 

Luftveier 29,2 11,8 4,4 10,7 

Svangerskap **** 8,1 6,2 4,2 
Tabell 2.22.6.7. Måsøy. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
 
Hammerfest hadde relativt stabile tall gjennom året for muskel-/skjelettrelaterte diagnoser, 

økende fra 31,8 prosent i første kvartal 2020 til 37,8 prosent i tredje kvartal. 

 Også tallene for psykiske sykdommer var stabile på noe over 20 prosent, med en 

variasjonsbredde gjennom året på bare 2,2 prosentpoeng. 

 I Hammerfest utgjorde andelen sykmeldinger med diagnoser som var luftveisrelaterte 

14,3 prosent i første kvartal 2020, mens tallet ble mer enn halvert i andre kvartal (til 5,9 %). 

Økningen i de to påfølgende kvartalene var relativt moderat. 

 Hammerfest hadde hele 13 påviste tilfeller med Covid 19 i mars 2020, og var dermed 

den kommunen i Finnmark som fikk det største smittepresset tidlig under pandemien. Også i 

april ble det påvist to nysmittede, før det ikke tilkom noen nye tilfeller før ett i august. Deretter 

ble nye innbyggere smittet i hver av de påfølgende månedene, med en topp i oktober og 

november på henholdsvis 36 og 14 nysmittede.  

 Med 73 innbyggere med påvist koronavirus gjennom året, og omfattende 

smitteverntiltak som følge av det, hadde Hammerfest en overraskende lav andel sykmeldte med 

luftveisrelaterte diagnoser i 2020.  
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Diagnoser 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 2,6 2,4 4,0 3,0 

Muskel/skjelett 31,8 36,8 37,8 36,6 

Psykisk sykdom 21,0 23,2 22,4 22,7 

Luftveier 14,3 5,9 6,3 8,0 

Svangerskap 3,2 3,2 2,8 3,2 
Tabell 2.22.6.8. Hammerfest. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte 
diagnoser. 
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2.22.7. GEO Midt-Finnmark. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020 (%). 
 
 

I GEO Midt-Finnmark er det større sprik mellom kommunene enn i noen av de andre GEO-

områdene, når det kommer til summen av helt arbeidsledige og helt sykmeldte.  

 Karasjok hadde i 2020 høyest andel helt sykmeldte (7,8 %), og lå samtidig over 

fylkesgjennomsnittet når det gjaldt helt arbeidsledige (4,6 %, mot fylkets 4,3 %). 

Måsøy ligger nest høyest når det gjelder helt sykmeldte (6,3 %), men samtidig også nest 

høyest (sammen med Nordkapp, begge med 7,1 %) når det gjelder helt arbeidsledige, etter 

Gamvik (8,6 % helt arbeidsledige i 2020). Gamvik hadde samtidig nest lavest andel helt 

sykmeldte i GEO Midt-Finnmark, etter Lebesby (4,2 %).  

Lebesby kom i sum best ut av de sju kommunene ved at kommunen samtidig med 

relativt lave tall for helt sykmeldte også hadde tredje lavest arbeidsledighetstall, etter 

Hammerfest og Porsanger, og på nivå med Karasjok. 

 Hammerfest ligger klart lavest når det gjelder andelen helt arbeidsledige (3,7 %), og er 

med det atypisk blant de største kommunene i fylket. Samtidig som kommunen ligger over 

fylkesnivået for helt sykmeldte (5,9 % mot fylkets 5,7 %), ligger både Karasjok, Måsøy, 

Nordkapp og Porsanger over Hammerfest i sykefravær, samtidig som disse fire kommunene 

også har klart høyere arbeidsledighetstall. 

 
Geo Midt-Finnmark Helt arbeidsledige (%) Helt sykmeldte (%) Sum (%) 
Norge 5,0 5,0 10,0 
Troms og Finnmark 4,3 5,7 10,0 
Karasjok 4,6 7,8 12,4 
Porsanger 4,1 6,1 10,2 
Lebesby 4,6 4,2 8,8 
Gamvik 8,6 4,4 13,0 
Nordkapp 7,1 6,1 13,2 
Måsøy 7,1 6,3 13,4 
Hammerfest 3,7 5,9 9,6 

Tabell 2.22.7.1. GEO Midt-Finnmark. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020 (%). 
 
 

Det kan være vanskelig å fortolke et såpass sprikende bilde. Men særlig der summen ligger 

betydelig over fylkes- og landstallene, slik den gjør det for kommunene Måsøy, Nordkapp, 

Gamvik og Karasjok, kan det være gode grunner til å analysere årsakene nærmere. Er dette et 

mere varig fenomen i de nevnte kommunene, eller var 2020 et unntaksår?  
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Hva kan årsaken være til at Karasjok, med en relativt ung befolkning, ligger desidert 

høyest i regionen når det kommer til sykefravær? Og hva kan årsaken være til at Gamvik har 

så høye arbeidsledighetstall? Dette er spørsmål det finnes svar på gjennom nærmere kartlegging 

lokalt, slik det også vil finnes forklaringer for at både Nordkapp og Måsøy med sine høye 

arbeidsledighetstall samtidig har påfallende stor andel av befolkningen sykmeldt. 
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2.23. GEO Øst: Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Tana og 

Nesseby. 
 
GEO Øst hadde pr 1/1-2020 en befolkning på 24.997 mennesker. Av disse bodde 40,6 prosent 

i Sør-Varanger. 

 Blant de sju kommunene hadde kun Sør-Varanger og Båtsfjord både netto innflytting 

og fødselsoverskudd for hele tiårsperioden samlet. Fire kommuner opplevde folkevekst siste 

tiår. I tillegg til Sør-Varanger (4,3 %) og Båtsfjord (7,3 %) hadde Nesseby en vekst på 4,8 

prosent og Tana på 0,2 prosent. Veksten i Nesseby skyldtes i sin helhet netto tilflytting, mens 

netto tilflytting i Tana oppveide for et nær identisk fødselsunderskudd, slik at kommunen 

akkurat kom ut i pluss (+ 6 personer i tiårsperioden). 

 I tillegg til Sør-Varanger hadde kun Vadsø og Båtsfjord fødselsoverskudd mellom 2010 

og 2020. For Vadsøs del kunne dette overskuddet bare i moderat grad redusere 

befolkningsnedgangen, som ble på 5,1 prosent, nesthøyeste etter Berlevåg (-8,3 %).  Det er 

nærliggende å anta at de store utflyttingstallene for Vadsøs del henger tett sammen med tap av 

offentlige arbeidsplasser etter fusjonen med Troms, selv om fraflyttingen startet flere år før 

vedtaket om sammenslåing mellom de to tidligere fylkene ble effektuert. Vadsø hadde i årene 

2011 til og med 2014 netto innflytting, mens fraflyttingen har vært betydelig siste fem år. 

Mens Vardø hadde et betydelig fødselsunderskudd i hele tiårsperioden (år 2000 var siste 

gang kommunen hadde flere fødte enn døde) har kommunen samtidig hatt netto innflytting i 

seks av de to siste årene. Til sammenligning hadde Vardø nettopp utflytting i alle enkeltår 

mellom 1993 og 2010. At denne strømmen snudde i det påfølgende tiåret er dermed ganske 

oppsiktsvekkende, og noe som kan gi opphav til verdifull læring. 

  

GEO Øst-
Finnmark 

Folketall  
1/1 2020 

Endring 
2010-20 

Endring 
(%) 

Netto 
innflytting Fødselsoverskudd 

Sør-
Varanger 10158 420 4,3 326 97 
Vadsø 5788 -313 -5,1 -395 81 
Vardø 2029 -95 -4,5 52 -145 
Tana 2918 6 0,2 100 -96 
Båtsfjord 2221 151 7,3 136 16 
Berlevåg 957 -87 -8,3 -17 -70 
Nesseby 926 42 4,8 96 -56 

Tabell 2.23.1. GEO Øst. Folketall 2020, med endring 2010–2020, netto innflytting og 
fødselsoverskudd 2010–2020. 
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Blant kommunene i GEO Øst-Finnmark har Båtsfjord, Sør-Varanger og Vadsø den klart yngste 

befolkningen, alle tre med færre enn 20 prosent av befolkningen over 65 år, og 20 prosent eller 

mer som er 19 år eller yngre. Både Sør-Varanger og Båtsfjord har også mer enn 60 prosent av 

sin befolkning i yrkesaktiv alder. 

 Nesseby har størst andel over 65 år (27,5 prosent), etterfulgt av Berlevåg (25,3 %) og 

Vardø (24,4 %).  Berlevåg og Vardø har begge en prosentandel barn og unge på under 17 

prosent, mens den er på 18,8 prosent i Nesseby, og 19,4 prosent i Tana.  

 Med utgangspunkt i forskjeller i flyttemønstre og fødselsoverskudd mellom 

kommunene er det grunn til å tro at Sør-Varanger og Båtsfjord vil beholde den største andelen 

av befolkingen i yrkesaktiv alder av de sju kommunene i årene som kommer.   

Særlig Berlevåg er utsatt for tap av mennesker i yrkesaktiv alder, siden kommunen både 

opplever fødselsunderskudd og netto utflytting. Selv om Nesseby i dag ligger klart lavest av 

kommunene når det gjelder andel mennesker mellom 20 og 64 år, kan netto innflytting til 

kommunen hvis den fortsetter, bidra til å øke andelen. 

 

 
 

Kommune/region 0-19 år 20-64 år 65 år og eldre 
Norge 23,3 59,2 17,5 
Troms og Finnmark 22,2 59,3 18,5 
Berlevåg 16,3 58,4 25,3 
Båtsfjord 20,0 62,1 17,8 
Vardø 16,5 59,1 24,4 
Vadsø 21,8 58,5 19,7 
Sør-Varanger 21,3 60,6 18,1 
Tana 19,4 57,5 23,1 
Nesseby 18,8 53,7 27,5 

Tabell 2.23.2. GEO Øst. Alderssammensetning i befolkningen 2020. 
 
 

Den videre utviklingen i Vadsø er det vanskelig å forutsi. Kanskje vil folketallet påny stabilisere 

seg, etter at fylkesfusjonen har avklart hvilke arbeidsplasser kommunen beholder. Avhengig av 

om fusjonen består eller reverseres av Stortinget i kommende stortingsperiode, kan dette ha 

store ringvirkninger for Vadsø som lokalsamfunn, som Finnmarks tidligere fylkeshovedstad, 

og nå delte fylkeshovedstad for nye Troms og Finnmark, sammen med Tromsø. 
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Tanas videre utvikling vil i stor grad avhenge av om kommunen klarer å opprettholde 

positive innflyttingstall, siden Tana har hatt fødselsunderskudd i alle enkeltår siden 2008, og 

neppe alene vil kunne snu trenden med lave fødselstall, siden den gjør seg gjeldende over hele 

landet og også i resten av den vestlige verden. 
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2.23.1. Samlet legemeldt sykefravær i GEO Øst, kvartalsvis 2016–2020. 
 
 

Berlevåg hadde det høyeste sykefraværet i GEO Øst i første kvartal 2016 (7,8 %). Deretter gikk 

fraværet betydelig tilbake i de tre påfølgende kvartalene, slik at kommunen alt i fjerde kvartal 

–16 hadde det laveste sykefraværet av de syv kommunene i regionen. Berlevåg har siden ligget 

lavest i sykefravær fram til tredje kvartal 2019. Ved utgangen av 2020 var fraværet på 5,8 

prosent. Dette er 2,0 prosentpoeng lavere enn i første kvartal 2016. 

 Nesseby hadde i første kvartal –16 det nesthøyeste sykefraværet i GEO Øst (7,5 %). 

Etter en nedgang i andre kvartal samme år, har fraværet over tid vist en stigende tendens fram 

til andre kvartal 2019, selv om det har vært sesongpregede nedganger i perioden. Økningen 

over tid har ført til at Nesseby lå høyest i sykefravær av kommunene i GEO Øst i de fleste 

enkeltkvartalene fra tredje kvartal 2016 til og med fjerde kvartal 2019.  

Men i 2020 tilkom en betydelig nedgang i Nesseby. Det medførte at kommunen, med et 

legemeldt sykefravær på 4,5 prosent, lå aller lavest i sykefravær av kommunene i regionen i 

fjerde kvartal 2020. Dette innebar også at Nesseby lå 3,0 prosentpoeng lavere i sykefravær i 

fjerde kvartal 2020 enn i første kvartal 2016.  

Tana hadde i første kvartal 2016 et legemeldt sykefravær på 6,1 prosent. Fraværet 

varierte deretter en god del fra kvartal til kvartal, inntil det nådde sitt høyeste nivå i andre kvartal 

–19, med 7,3 prosent. Fraværet har deretter falt, utover forventet sesongvis økning i fjerde 

kvartal –19 og i første og fjerde kvartal –20. Ved utgangen av 2020 lå sykefraværet i Tana, med 

5,7 prosent, 0,4 prosentpoeng lavere enn i første kvartal 2016. 

Vardøs sykefravær var 6,1 prosent i første kvartal 2016. Fraværet viste deretter en 

nedadgående tendens fram til andre kvartal –17, da det hadde sunket til 4,3 prosent. Kun 

Berlevåg (3,1 %) hadde da et lavere sykefravær i GEO Øst enn Vardø. Etter dette har 

sykefraværet i Vardø vært stigende, men med sesongvise variasjoner. I fjerde kvartal 2020 var 

det legemeldte sykefraværet i Vardø 7,2 prosent. Dette var høyest i regionen, og 1,1 

prosentpoeng høyere enn i første kvartal 2016. 

Sykefraværet i Vadsø var 5,9 prosent i første kvartal 2016. Etter en nedgang de to 

påfølgende kvartalene viste fraværet en stigende tendens fram til andre kvartal 2018, da det var 

6,3 prosent. Det var noe lavere i andre kvartal –19 (5,8 %), men steg så til 6,5 prosent i første 

kvartal –20. Etter en nedgang de to påfølgende kvartalene var sykefraværet i Vadsø 6,2 prosent 

i fjerde kvartal 2020. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn i første kvartal 2016. 
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Båtsfjord hadde i første kvartal 2016 et sykefravær på 5,9 prosent. Fraværet har deretter 

variert en god del. Etter en nedgang i fraværet i andre og tredje kvartal 2016, med sesongvis 

nedgang i de samme kvartalene også i –17, steg fraværet betydelig både fram til første kvartal 

–17 og mellom tredje og fjerde kvartal –17, da fraværet var det høyeste i GEO Øst (6,9 %). 

Fra fjerde kvartal –17 gikk deretter sykefraværet i Båtsfjord ned, og nådde sitt laveste 

nivå i tredje kvartal –18, da det var 3,8 prosent. Tendensen siden har vært stigende, til 6,9 

prosent i fjerde kvartal 2020 (6,9 %), som sammen med fraværet i i fjerde kvartal –17 var 

Båtsfjords høyeste fravær i femårsperioden. Sykefraværet i Båtsfjord var i fjerde kvartal –20 

1,0 prosentpoeng høyere enn i første kvartal 2016. Kommunen hadde da det nesthøyeste 

sykefraværet i GEO Øst, etter Vardø.  

 
 

 
Figur 2.23.1.1. GEO Øst. Kvartalsvis sykefravær 2016–2020. 
 
 
Sør-Varangers sykefravær var i første kvartal 2016 5,7 prosent. Dette var det laveste fraværet 

blant GEO Østs syv kommuner. Fraværet har siden oppvist typisk sesongvise variasjoner, med 

nedgang i andre og tredje kvartal, og påfølgende økning i fjerde kvartal. Det har vekslet fra år 

til år hvorvidt sykefraværet i Sør-Varanger har vært høyest i fjerde kvartal eller i første kvartal 
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påfølgende år. Men typisk for de to kvartalene har vært at de har ligget høyere enn andre og 

tredje kvartal i hvert av de fem årene.  

Sør-Varanger hadde i fjerde kvartal 2020 et sykefravær på 6,5 prosent, som var 0,8 

prosentpoeng høyere enn i første kvartal 2016. Økningen i en periode der flere av kommunene 

hadde en nedgang, medførte at sykefraværet i Sør-Varanger ved utgangen av 2020 var tredje 

høyest i regionen, etter Vardø og Båtsfjord. 
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2.23.2. Legemeldt sykefravær blant kvinner i GEO Øst 2016–2020. 
 
 
Nesseby hadde i 2016 et sykefravær blant kvinner på 8,7 prosent. Dette var det høyeste blant 

kommunene i GEO Øst dette året. Fraværet gikk ned i –17, men steg på ny i –18 og –19. 

Deretter fulgte en betydelig nedgang i 2020, slik at Nesseby da hadde det nest laveste fraværet 

(6,5 %) i regionen, bak Berlevåg. Nedgangen mellom 2016 og 2020 var på 2,2 prosentpoeng. 

 Sykefraværet blant kvinner i Sør-Varanger var i 2016 6,8 prosent. Deretter har det steget 

i hvert av årene til 2020, da det var 8,6 prosent. Dette var det høyeste sykefraværet blant kvinner 

i GEO Øst i –20. Fraværet i 2020 var 1,8 prosentpoeng høyere enn i 2016. 

 Berlevågs sykefravær blant kvinner var 6,8 prosent i 2016, og dermed samsvarende med 

tilsvarende fravær i Sør-Varanger. Deretter falt sykefraværet betydelig i 2017, og holdt seg 

lavest blant kvinner i GEO Øst i alle de påfølgende årene fra 2017, selv om det igjen steg både 

i –18, –19 og –20. I 2020 var fraværet 6,2 prosent, en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra 2016. 

Også Vardø hadde i 2016 et sykefravær blant kvinner på 6,8 prosent. Deretter steg 

fraværet moderat i de påfølgende årene, utover i 2018, da det gikk noe ned. I 2020 var 

sykefraværet blant kvinner i Vardø 7,2 prosent, som var 0,4 prosentpoeng høyere enn i 2016.

  

 
Figur 2.23.2.1. GEO Øst. Legemeldt sykefravær kvinner pr år, 2016–2020. 

 

Båtsfjord hadde i 2016 et sykefravær blant kvinner på 6,6 prosent. Fraværet økte moderat i 

2017, for så å gå betydelig tilbake i –18. Deretter steg det på ny i –19 og –20. Fraværet var i 

2020 0,2 prosentpoeng høyere enn i 2016. 
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 Tanas sykefravær blant kvinner var i 2016 6,0 prosent. Deretter økte fraværet i –17 og 

–19, mens det gikk ned i –18 og –20. Siden samlet økningen i –17 og –19 var større enn 

nedgangen i –18 og –20, økte sykefraværet blant kvinner i Tana med 0,8 prosentpoeng fra 2016 

til 2020. 

 I Vadsø var sykefraværet blant kvinner 5,8 prosent i 2016. Det tilkom en stigning de to 

påfølgende årene, hvorpå fraværet igjen gikk ned i 2019 og –20. Sammenlignet med 2016 lå 

fraværet i 2020 1,2 prosentpoeng høyere (7,0 %). 
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2.23.3. Legemeldt sykefravær blant menn i GEO Øst 2016–2020. 
 
 
Berlevåg hadde i 2016 det høyeste sykefraværet blant menn, med 5,2 prosent. Fraværet gikk 

deretter tilbake i –17 og –18, til sitt laveste nivå i femårsperioden (3,4 %), for så igjen å stige 

de to påfølgende årene. Med et sykefravær blant menn på 4,2 prosent i 2020 lå Berlevåg dette 

året 1,0 prosentpoeng lavere enn i 2016. 

 I Tana var sykefraværet blant menn 4,8 prosent i 2016. Fraværet gikk deretter ned i alle 

enkeltår utenom i 2019, da det økte relativt betydelig (fra 3,8 % i –18 til 4,7 % i –19). 

Sykefraværet blant menn i Tana i 2020 var 4,5 prosent, som var 0,3 prosentpoeng lavere enn i 

2016. 

 Vardøs sykefravær blant menn var i 2016 4,3 prosent. Det gikk så ned i 2017 og 2019, 

men økte i –18 og –20. Særlig økningen i 2020 var såpass betydelig (fra 3,5 % i –19 til 5,0 % i 

–20) at Vardø i –20 hadde det høyeste sykefraværet blant menn i GEO Øst. Vardø hadde i 2020 

et sykefravær blant menn som lå 0,7 prosentpoeng høyere enn i 2016. 

 Sykefraværet blant menn i Nesseby var i 2016 3,9 prosent. Det steg kraftig i 2017 og 

2019, mens det gikk ned i –18 og –20. I 2020 lå fraværet blant menn (4,6 %) 0,7 prosentpoeng 

høyere enn i 2016. 

 Vadsø hadde i 2016 et sykefravær blant menn på 3,7 prosent. Fraværet steg de to 

påfølgende årene, til 4,5 prosent i 2018. Etter en nedgang i 2019, gikk det litt opp igjen i 2020, 

til 4,0 prosent. Vadsø hadde dermed i 2020 et sykefravær blant menn som lå 0,3 prosent høyere 

enn i 2016. 

 I Båtsfjord var sykefraværet blant menn 3,5 prosent i 2016. Det steg til 4,6 prosent i 

2017, men gikk så ned de påfølgende årene, til 3,4 prosent i 2019. Deretter steg fraværet påny 

i 2020, til 4,3 prosent. Sammenlignet med 2016 lå dermed sykefraværet blant menn i Båtsfjord 

0,8 prosentpoeng høyere i 2020. 

 Sør-Varanger hadde i 2016 det laveste sykefraværet blant menn i GEO Øst, med 3,5 

prosent. Etter en marginal stigning i –17, gikk fraværet ned til 3,4 prosent i 2018. Sammen med 

fraværet blant menn i Berlevåg samme år og i Båtsfjord i 2019 var dette det laveste fraværstallet 

blant menn i GEO Øst i femårsperioden 2016 til 2020. Men deretter økte fraværet blant menn 

i Sør-Varanger både i –19 og –20, til 4,5 prosent ved utgangen av femårsperioden. Dette er en 

økning på 1,0 prosentpoeng fra 2016. 
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Figur 2.23.3.1. GEO Øst. Legemeldt sykefravær menn pr år, 2016–2020. 
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2.23.4. Legemeldt sykefravær GEO Øst 2020, kvartalsvis. 
 
 

Berlevåg hadde i første kvartal 2020 et legemeldt sykefravær på 5,6 prosent. Dette gikk ned de 

påfølgende to kvartalene, men økte igjen i fjerde kvartal, til 5,8 prosent. Forskjellen i 

Sykefraværet blant kvinner var 2,0 prosentpoeng høyere enn blant menn i 2020. 

 Også i Båtsfjord gikk sykefraværet ned fra første kvartal (6,3 %) til 4,6 prosent i tredje 

kvartal, for så å øke til 6,9 prosent i fjerde kvartal. Den kjønnsvise forskjellen i Båtsfjord var 

2,5 prosentpoeng i 2020. 

 Vardø hadde samme prosentvise sykefravær i første og andre kvartal i 2020 (6,3 %), 

med en påfølgende betydelig nedgang i tredje kvartal, til 4,8 prosent. Deretter steg fraværet 

igjen, til 7,2 prosent i fjerde kvartal. Sykefraværet blant kvinner i Vardø var 2,2 prosentpoeng 

høyere enn blant menn i 2020. 

 Vadsø hadde, som Berlevåg og Båtsfjord en nedgang fra første kvartal (6,5 %) gjennom 

andre og tredje kvartal, med en påfølgende økning i fjerde kvartal. I motsetning til Berlevåg, 

Båtsfjord og Vardø, var imidlertid fraværet i Vadsø i fjerde kvartal –20 (6,2 %) lavere enn i 

første kvartal. Forskjellen mellom kvinner og menn i sykefravær var på 3,0 prosentpoeng i 

Vadsø i 2020. 

 Sør-Varanger hadde i første kvartal –20 det høyeste sykefraværet (7,4 %) av alle 

kommunene i GEO Øst i noe enkeltkvartal dette året. Som i Vadsø gikk så fraværet ned de 

påfølgende to kvartalene, uten at stigningen i fjerde kvartal (til 6,5 %) nådde nivået fra første 

kvartal samme år. Kvinnene i Sør-Varanger hadde i –20 4,1 prosentpoeng høyere sykefravær 

enn menn i kommunen. Dette var den største kjønnsvise forskjellen blant kommunene i 

regionen i 2020. 

 Tana hadde gjennom året samme utvikling som Vadsø og Sør-Varanger, med nedgang 

fra første kvartal (6,7 %) til tredje kvartal, mens økningen i fjerde kvartal (til 5,7 %) ikke nådde 

nivået fra første kvartal samme år. Den kjønnsvise forskjellen i Tana var 2,3 prosent i 2020. 

 Nesseby lå, med 7,2 prosent, nest høyest i sykefravær blant de syv kommunene i GEO 

Øst i første kvartal 2020, bak Sør-Varanger. Men deretter sank fraværet betydelig til tredje 

kvartal –20 (4,5 %), og holdt seg på samme nivå i fjerde kvartal.  Kommunen var den eneste, 

ikke bare i regionen, men blant alle de 39 kommunene i Troms og Finnmark, som ikke hadde 

en økning i sykefraværet fra tredje til fjerde kvartal i 2020. Dette førte også til at Nesseby hadde 

det laveste sykefraværet i GEO Øst i dette kvartalet. 
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 I Nesseby hadde kvinnene 1,9 prosentpoeng høyere sykefravær enn menn i 2020. Dette 

var den minste forskjellen mellom kjønnene i sykefravær blant de syv kommunene. 

  

        

Område 1. 
kvartal 

2. 
kvartal 

3. 
kvartal 

4. 
kvartal 

2020 
samlet Kvinner 2020 Menn 2020 

Norge 6,1 5,1 4,5 5,5 5,3 6,8 4,0 
Troms og 
Finnmark 6,8 5,9 5,1 6,4 6,0 7,7 4,5 
Berlevåg 5,6 4,8 4,5 5,8 5,2 6,2 4,2 
Båtsfjord 6,3 4,8 4,6 6,9 5,5 6,8 4,3 
Vardø 6,3 6,3 4,8 7,2 6,1 7,2 5,0 
Vadsø 6,5 5,1 4,3 6,2 5,5 7,0 4,0 
Sør-
Varanger 7,4 6,4 5,7 6,5 6,4 8,6 4,5 
Tana 6,7 5,2 4,8 5,7 5,6 6,8 4,5 
Nesseby 7,2 6,6 4,5 4,5 5,6 6,5 4,6 

Tabell 2.23.4.1. GEO Øst. Kvartalsvis og samlet legemeldt sykefravær 2020. 
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2.23.5. Legemeldt sykefravær GEO Øst 2020, fordelt på næringer. 
 
 

Med unntak av Berlevåg hadde alle kommunene i GEO Øst det høyeste sykefraværet innenfor 

næringskategorien Helse- og sosialtjenester i 2020. 

 I Berlevåg var sykefraværet høyest innenfor Offentlig administrasjon (7,2 %), etterfulgt 

av Bygg og anlegg (6,4 %), med Helse- og sosialtjenester (6,1 %) på en tredjeplass. For alle tre 

kategorier lå sykefraværet i Berlevåg høyere enn det samlede sykefraværet i kommunen (5,2 %) 

i 2020. 

 I Båtsfjord var sykefraværet innenfor Helse- og sosialtjenester 8,7 prosent, etterfulgt av 

Undervisning (6,8 %). Både for Bygg og anlegg (5,3 %) og Offentlig administrasjon (3,2 %) lå 

sykefraværet lavere enn det samlede fraværet i kommunen (5,7 %). 

 Vardø hadde et sykefravær innen Helse- og sosialtjenester på 9,5 prosent i 2020. Dette 

var det høyeste fraværet i denne næringskategorien blant alle kommunene i GEO Øst. Det gjaldt 

også for Undervisning (6,9 %). Begge de nevnte næringskategoriene samt Bygg og anlegg 

(6,3 %) lå over det samlede sykefraværet i Vardø (6,2 %) i 2020, mens fraværet innen Offentlig 

administrasjon (5,0 %) lå under.  

 

Område Totalt 
Helse- og 
sosialtj. Off. adm. Undervisning 

Bygg og 
anlegg 

Norge 5,3 7,8 4,2 5,2 5,2 
Troms og 
Finnmark 6,1 8,2 4,4 5,4 6,0 
Berlevåg 5,2 6,1 7,2 4,3 6,4 
Båtsfjord 5,7 8,7 3,2 6,8 5,3 
Vardø 6,2 9,5 5,0 6,9 6,3 
Vadsø 5,5 8,3 4,3 5,3 5,1 
Sør-Varanger 6,2 8,1 4,8 6,6 6,9 
Tana 5,7 7,7 5,3 6,3 4,2 
Nesseby 5,7 7,1 3,0 4,2 5,6 

Tabell 2.23.5.1 GEO Øst. Tapte dagsverk i prosent av samlede dagsverk innen ulike næringer 2020.* 
*Tallet viser gjennomsnittet for de fire kvartalene i 2020. 
 
 
Vadsøs fravær innen Helse- og sosialtjenester var 8,3 prosent, etterfulgt av Undervisning, med 

5,3 prosent. Det var kun Helse- og sosialtjenester blant de kartlagte næringskategoriene som 

hadde et sykefravær i Vadsø som lå over det samlede fraværet i kommunen (5,5 %). 
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 I Sør-Varanger var sykefraværet innen Helse- og sosialtjenester 8,1 prosent i 2020. 

Også innen næringskategoriene Bygg og anlegg (6,9 %) og Undervisning (6,6 %) var 

sykefraværet høyere enn det samlede fraværet i Sør-Varanger (6,2 %) i 2020. 

 Tana hadde i 2020 et sykefravær innen Helse- og sosialtjenester på 7,7 prosent. Også 

fraværet innen Undervisning (6,3 %) lå over samlet fravær i kommunen (5,7 %) i 2020. 

 I Nesseby var sykefraværet knyttet til Helse- og sosialtjenester 7,1 prosent i 2020. Dette 

var den eneste av de kartlagte næringskategoriene der sykefraværet lå høyere enn det samlede 

sykefraværet i kommunen (5,7 %) i 2020. 
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2.23.6. Legemeldt sykefravær GEO Øst 2020, fordelt på diagnoser. 
 
 

Som for øvrige kommuner i Troms og Finnmark var det også i GEO Øst diagnosegruppen 

Muskel-/skjelettlidelser som hadde størst andel av sykmeldinger i 2020. Nesseby hadde den 

høyeste andelen av de syv kommunene, med 42,0 prosent, etterfulgt av Båtsfjord og Tana. 

Vadsø hadde den laveste andelen, med 36,5 prosent.  

En største innbyrdes forskjell på 5,5 prosentpoeng for andelen sykmeldinger i 

diagnosegruppen Muskel-/skjelettlidelser mellom kommunene for 2020 må ansees å være 

relativt beskjeden. Til sammenligning var forskjellen i GEO Tromsø-området 17,7 prosent 

mellom kommunen med høyest (Lyngen) og lavest (Tromsø) andel, mens den i GEO Midt-

Finnmark var på 19,5 prosent mellom Gamvik (55,3 %) og Hammerfest (35,8 %). 

Når det gjelder diagnosegruppen Psykiske lidelser lå Berlevåg høyest, med 24,1 prosent, 

etterfulgt av Tana (23,1 %), Nesseby (21,5 %) og Sør-Varanger (21,0 %). Vardø lå lavest 

(15,4 %).  

Sammenlignet med Muskel-/skjelettlidelser er dette en langt større variasjon mellom 

størst og minst, både i prosentpoeng (8,7), men særlig i absolutt prosentvis forskjell mellom 

størst og minst (35,5 % for Psykiske lidelser, 13,1 % for Muskel-/skjelettlidelser). 

Når det gjelder diagnosegruppen Sykdommer i luftveiene hadde Berlevåg størst andel 

(9,5 %) etterfulgt av Sør-Varanger (6,7 %), Vardø (6,6 %) og Båtsfjord (6,5 %).  Tana (4,8 %) 

og Nesseby (5,0 %) lå lavest. 

 

Område 
Hjerte-/ 
karsykdommer 

Muskel-
/skjelettlidelser 

Psykiske 
lidelser 

Sykdommer 
i luftveiene 

Svangerskaps-
sykdommer 

Norge 3,5 36,1 21,5 9,2 4,8 
Troms og 
Finnmark 3,4 39,5 21,5 7,2 4,2 
Berlevåg **** 38,2 24,1 9,5 **** 
Båtsfjord **** 41,1 19,6 6,5 3,4 
Vardø 5,1 39,4 15,4 6,6 4,1 
Vadsø 3,5 36,5 21,4 6,0 2,4 
Sør-Varanger 4,4 39,0 21,0 6,7 5,1 
Tana 2,2 41,0 23,1 4,8 6,1 
Nesseby **** 42,0 21,5 5,0 **** 

Tabell 2.23.6.1. Legemeldt sykefravær GEO Øst 2020, fordelt på diagnoser. 
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Variasjonen innenfor diagnosegruppen Muskel-/skjelettlidelser var beskjeden i Berlevåg i 2020, 

med en største forskjell på 3,0 prosentpoeng mellom høyeste (39,6 % i andre kvartal) og laveste 

andel (36,6 %) i fjerde kvartal.  

 For Psykisk sykdom var svingningene mellom kvartalene langt større. Mens andelen i 

første kvartal var 18,9 prosent, økte denne til 29,2 prosent i andre kvartal med en mere moderat 

tilbakegang i de to neste kvartalene til 22,7 prosent i fjerde kvartal i 2020. 

 I Berlevåg var andelen sykmeldinger innenfor diagnosekategorien Luftveissykdommer 

hele 15,9 prosent i første kvartal 2020. Deretter sank andelen ned til 2,8 prosent i tredje kvartal, 

for på ny å øke til 9,5 prosent i fjerde kvartal. Berlevåg hadde tre innbyggere med påvist 

koronasmitte i første kvartal –20, men ingen i de påfølgende kvartalene. 

     
Diagnoser 

1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar **** **** 5,2 **** 

Muskel/skjelett 37,8 39,6 38,9 36,6 

Psykisk sykdom 18,9 29,2 25,7 22,7 

Luftveier 15,9 7,0 2,8 9,5 

Svangerskap **** 4,7 1,9 **** 
Tabell 2.23.6.2. Berlevåg. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 

I Båtsfjord var andelen sykmeldinger innenfor gruppen Muskel-/skjelettsykdommer høyest i 

tredje kvartal (43,5 %), og lavest i fjerde kvartal (37,8 %). 

 Andelen sykmeldinger innenfor gruppen Psykisk sykdom varierte lite mellom første, 

andre og fjerde kvartal (20,5–21,5 %), men sank til 15,8 prosent i tredje kvartal. 

 Andelen sykmeldinger med luftveisrelaterte diagnoser var 8,6 prosent både i første og 

andre kvartal, hvorpå andelen sank i de to påfølgende kvartalene. Båtsfjord hadde én innbygger 

med påvist koronasmitte i juni, tre i september og tre i november –20. 
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Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 2,5 **** 4,2 5,0 

Muskel/skjelett 42,4 40,5 43,5 37,8 

Psykisk sykdom 20,5 20,6 15,8 21,5 

Luftveier 8,6 8,6 4,9 3,8 

Svangerskap 2,7 3,6 1,9 5,5 
Tabell 2.23.6.3. Båtsjord. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
I Vardø var det en reduksjon av andelen sykmeldinger innenfor gruppen Muskel-

/skjelettsykdommer gjennom året, slik at denne gikk ned fra 46,0 prosent i første kvartal til 30,0 

i fjerde kvartal 2020. 

 Andelen sykmeldinger innenfor diagnosegruppen Psykisk sykdom økte fra 12,0 prosent 

i første kvartal gjennom påfølgende kvartaler til 21,5 prosent i fjerde kvartal 2020. 

 Andelen med sykmeldinger knyttet til luftveissykdommer i Vardø økte fra 5,8 prosent i 

første kvartal til 8,8 prosent i andre kvartal 2020. Deretter gikk andelen tilbake i tredje og fjerde 

kvartal.  

Tallene fra Vardø skiller seg fra de fleste andre kommunene i Troms og Finnmark i 

denne diagnosegruppen for 2020, siden det mest alminnelige mønsteret har vært en nedgang i 

andre og tredje kvartal, med en fornyet oppgang i fjerde kvartal. Et bilde med nedgang i andre 

og tredje kvartal stemmer over ens med nysmittede koronatilfeller gjennom 2020, der det etter 

høy forekomst av nysmittede ved utgangen av første kvartal 2020 var færre smittetilfeller i 

andre kvartal og starten på tredje kvartal, med påfølgende økning av smitten igjen utover 

senhøsten og forvinteren i 2020. 

I Vardø var det én person med påvist smitte i mars –20, tre i oktober og to i november 

–20. Man kan av dette ikke se noen direkte sammenheng med sykmeldte i diagnosegruppen i 

perioden. Sykmeldinger relatert til Covid 19 kan dermed i det vesentlige ha handlet om 

smitteverntiltak (karantenetiltak) og ikke høy andel med påvist smitte i 2020. 
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Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 3,2 5,9 8,7 2,6 

Muskel/skjelett 46,0 43,4 38,2 30,0 

Psykisk sykdom 12,0 13,9 14,1 21,5 

Luftveier 5,3 8,8 7,8 4,3 

Svangerskap 6,3 1,3 6,7 2,2 
Tabell 2.23.6.4. Vardø. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
I Vadsø økte sykmeldinger relatert til Muskel-/skjelettsykdommer fra 29,6 prosent i første 

kvartal til 39,3 prosent i fjerde kvartal –20. 

 Variasjonen i gruppen Psykisk sykdoms andel i perioden var relativt beskjeden i Vadsø 

i 2020. Den høyeste andelen var i tredje kvartal (22,6 %), hvorpå den gikk ned til 19,7 prosent 

i fjerde kvartal. 

 Sykdommer i luftveiene utgjorde 10,5 prosent av sykmeldingene i Vadsø i første kvartal 

–20. Deretter gikk andelen betydelig ned i andre kvartal (til 3,6 %), med en moderat økning i 

siste halvår av 2020, til 5,8 prosent i fjerde kvartal. Vadsø hadde tre innbyggere med påvist 

koronasmitte i mars –20, to i august, én i oktober, to i november, og ni i desember 2020. 

     

Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 4,9 3,3 3,4 2,4 

Muskel/skjelett 29,6 38,0 39,2 39,3 

Psykisk sykdom 22,5 20,9 22,6 19,7 

Luftveier 10,5 3,6 4,1 5,8 

Svangerskap 3,7 1,5 2,2 2,1 
Tabell 2.23.6.5. Vadsø. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
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I Sør-Varanger steg andelen sykmeldinger innenfor diagnosegruppen Muskel-/ 

skjelettsykdommer fra 37,0 prosent i første kvartal 2020 til 42,3 prosent i tredje kvartal, hvorpå 

andelen gikk ned til 35,6 prosent i fjerde kvartal. 

 Psykiske sykdommer hadde en andel på 22,2 prosent i første kvartal og 19,6 prosent i 

andre kvartal. Andelen var lavest i tredje kvartal (18,7 %), men steg deretter til sitt høyeste nivå 

i fjerde kvartal, med 23,5 prosent.  

 I Sør-Varanger utgjorde Sykdommer i luftveiene 10,8 prosent av sykmeldingene i første 

kvartal 2020. Etter en nedgang i andre kvartal steg andelen moderat i tredje og fjerde kvartal, 

til 6,1 prosent. Kommunen hadde fire påviste smittetilfeller med Covid 19 i mars 20, én smittet 

i juli, én i september, tre i oktober og november og to innbyggere med påvist koronasmitte i 

desember 2020. 

 

Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 2,5 4,6 5,4 4,9 

Muskel/skjelett 37,0 41,1 42,3 35,6 

Psykisk sykdom 22,2 19,6 18,7 23,5 

Luftveier 10,8 4,6 5,4 6,1 

Svangerskap 3,1 5,4 6,3 5,5 
Tabell 2.23.6.6. Sør-Varanger. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte 
diagnoser.  
 
 
 
I Tana varierte diagnosegruppen Muskel-/ skjelettsykdommer betydelig gjennom året, fra 31,6 

prosent i første kvartal økende til 47,4 prosent i tredje kvartal, for så å gå ned til 41,6 prosent i 

fjerde kvartal. 

 Psykiske sykdommer gikk ned fra 23,6 prosent av sykmeldingsdiagnosene i første 

kvartal til 20,3 prosent i tredje kvartal, men økte deretter til 25,2 prosent i fjerde kvartal 2020. 

 Luftveissykdommer utgjorde 8,3 prosent av sykmeldingsdiagnosene i første kvartal, med 

en betydelig nedgang i andre kvartal (til 3,2 %), og med en lav andel også i tredje (4,1 %) og 

fjerde kvartal 2020 (3,7 %). Tana hadde ingen påviste smittetilfeller med koronavirus i første 

kvartal 2020, én innbygger med Covid 19 i april, og deretter ingen påvist med påvist smitte før 

i desember, da to innbyggere i kommunen fikk konstatert at de var smittet med viruset. 
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Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar 3,0 1,0 2,1 2,8 

Muskel/skjelett 31,6 43,4 47,4 41,6 

Psykisk sykdom 23,6 23,4 20,3 25,2 

Luftveier 8,3 3,2 4,1 3,7 

Svangerskap 9,8 6,5 5,0 2,9 
Tabell 2.23.6.7. Tana. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
 
 
 
I Nesseby økte andelen sykmeldinger innenfor diagnosegruppen Muskel- /skjelettsykdommer 

fra 39,4 prosent i første kvartal –20 til 55,0 prosent i tredje kvartal. Deretter gikk andelen tilbake 

til 29,0 prosent i fjerde kvartal, en reduksjon på hele 26 prosentpoeng.  

 Også diagnosegruppen Psykisk sykdom varierte i omfang, fra 25,8 prosent i første 

kvartal –20 til 15,0 prosent i tredje kvartal, med en påfølgende økning til 23,3 prosent i fjerde 

kvartal. 

 I Nesseby kunne bare 4,9 prosent av sykmeldingene relateres til luftveisinfeksjoner i 

første kvartal 2020. I andre kvartal var antallet så lavt (under 5) at disse av personverngrunner 

ikke er angitt i tabellen. Mens andelen var 3,1 prosent i tredje kvartal, økte denne til 7,0 prosent 

i fjerde kvartal 2020. Nesseby hadde kun én koronasmittet gjennom hele 2020, i mars dette året. 

Når det ikke kan gjengis prosentvise andeler for gruppen Hjerte-/ karsykdommer og 

Svangerskapssykdommer for tre av kvartalene, er dette på grunn av det lave antallet. Dette kan 

samtidig forklare de store svingningene for Muskel-/ skjelettsykdommer i Nesseby. Kommunen 

har nest færrest innbyggere i Troms og Finnmark (etter Loppa). Dette medfører også at antallet 

sykmeldte i hver diagnosegruppe blir så lavt at selv få sykmeldinger fører til store statistiske 

utslag. 
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Diagnoser 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

Hjerte/kar **** **** **** 8,8 

Muskel/skjelett 39,4 44,6 55,0 29,0 

Psykisk sykdom 25,8 21,9 15,0 23,3 

Luftveier 4,9 **** 3,1 7,0 

Svangerskap **** **** **** 2,2 
Tabell 2.23.6.8. Nesseby. Legemeldt sykefravær hvert kvartal 2020, fordelt på utvalgte diagnoser. 
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2.23.7. GEO Øst. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020 (%). 
 
 

Sammenlignet med GEO Midt-Finnmark, er det langt mindre variasjoner mellom kommunene 

i Øst-Finnmark når det kommer til summen av helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020. 

 Sør-Varanger hadde den høyeste andelen helt sykmeldte av de sju kommunene 

(6,1 %), mens Berlevåg hadde lavest andel (4,8 %). Sør-Varanger var også var blant 

kommunene med den høyeste arbeidsledigheten (5,4 %), rett bak Båtsfjord (5,6 %) og Vardø 

(5,5 %), og kom dermed i sum ut med det høyeste fraværet.  

Forskjellen mellom kommunen med det høyeste samlede fraværet (Sør-Varanger: 

11,5 %) og det laveste (Tana: 9,1 %) er likevel betydelig mindre enn for GEO Midt-

Finnmark, der Måsøy hadde 13,4 prosent, mens Lebesby hadde 8,8 prosent, en forskjell på 4,6 

prosentpoeng, mot GEO Østs 2,4. 

Siden Sør-Varanger har det høyeste sykefraværet av de sju kommunene, og samtidig 

også det høyeste folketallet, vil effekten av en nedgang i sykefraværet her være klart størst. 

Med bakgrunn i Sør-Varangers relativt unge befolkning sammenlignet eksempelvis med 

befolkningen i Nesseby og Berlevåg, der andelen av befolkningen som nærmer seg 

pensjonsalder er klart større, er det også grunn til å forvente at en nærmere kartlegging av 

sykefraværet i  Sør-Varanger vil kunne bidra til å redusere det til et nivå på linje med øvrige 

kommuner i GEO Øst. 

 
 
 

GEO Øst Helt arbeidsledige (%) Helt sykmeldte (%) Sum (%) 

Norge 5,0 5,0 10,0 
Troms og Finnmark 4,3 5,7 10,0 

Berlevåg 5,3 4,8 10,1 
Båtsfjord 5,6 5,3 10,9 

Vardø 5,5 5,4 10,9 
Vadsø 4,0 5,2 9,2 

Sør-Varanger 5,4 6,1 11,5 
Tana 3,9 5,2 9,1 

Nesseby 4,0 5,4 9,4 
Tabell 2.23.7.1. GEO Øst. Helt arbeidsledige og helt sykmeldte i 2020 (%). 
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2.24. Analyse av forskjeller i sykefravær i Troms og Finnmark. 

 
Gjennomgangen av sykefraværet for Troms og Finnmark samlet og innenfor de ulike GEO-

områdene viser forskjeller mellom Troms og Finnmark og landet, og mellom kommunene i 

fylket, både når det gjelder sykefraværet generelt, blant menn og kvinner, i ulike aldersgrupper, 

innenfor ulike yrkesgrupper og når det gjelder diagnoser.  

 Som det framgår av de ulike figurene og tabellene, kan det være til dels store innbyrdes 

forskjeller mellom kommunene i Troms og Finnmark i sykefravær. Noen av disse forskjellene 

kan bli større og mindre fra kvartal til kvartal og fra år til år. Men noen tendenser ser ut til å 

bestå over tid. 

 Den mest nærliggende forklaringen på forskjeller i sykefravær burde naturlig nok være 

forskjeller i sykdom mellom befolkningsgrupper. Det er imidlertid liten grunn til å anta at det 

er så store forskjeller i reell sykelighet mellom kommuner og regioner som sykefraværstallene 

viser, særlig ikke med bakgrunn i store sesongvise variasjoner, samt høyere sykefravær blant 

kvinner, som samtidig har lengre gjennomsnittlig levealder enn menn. Man må derfor søke også 

andre faktorer som kan virke inn og forklare forskjellene. 

 En god del av disse faktorene er allerede både omtalt i rapporten og brakt inn i 

statistikkene både for Troms og Finnmark, sammenlignet med fraværstall for Norge samlet, 

men også knyttet til kommunene i det enkelte GEO-område. 

 Som ledd i forsøksvis å trekke noen konklusjoner i rapporten, der ulike analyser samles 

i en avsluttende tabell, gjennomgås i kapitlene 2.24.1 til 2.24.11 ulike faktorer som antas å virke 

inn, der disse innbyrdes oppsummeres i en sluttabell i kapittel 2.24.12. 

 Hvilke faktorer er det så grunn til å vektlegge? Dette vil til enhver tid kunne diskuteres, 

og da ikke bare som enkeltfaktorer hver for seg, men også i hvor stor grad hver av disse 

faktorene kan tenkes å påvirke sykefraværet. 

 I boken The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy av Douglas Adams mates en computer 

med oppgaven: «Finn den ultimate meningen med livet, universet og absolutt alt.” Naturlig nok 

bruker datamaskinen noe tid på denne oppgaven. Men etter hvert gir den svaret: «42». 

 Bokens digitale svar (sågar uten desimaler) på klodens mest kompliserte spørsmål 

illustrerer både humoristisk og presist menneskehetens hang til å søke enkle svar på komplekse 

problemstillinger som neppe lar seg kvantifisere gjennom alminnelige, målbare parametre. 
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 Tilsvarende vil det kunne hevdes at forskjeller i sykefravær innehar så mange ukjente, 

ikke-målbare faktorer at det neppe finnes noen presis metode som vil kunne forklare disse 

forskjellene. 

 Selv om ovenstående utsagn har mye for seg, er det likevel ikke slik at det ikke er mulig 

å trekke noen konklusjoner også når det kommer til sykefravær, og variasjoner i sykefravær, 

både over tid og mellom befolkningsgrupper. Det gir oss riktignok ikke noe svar som kan si oss 

hva som er et «riktig» tall for sykefravær. Men en nærmere analyse kan likevel bidra til en økt 

forståelse av faktorer som virker inn, og som kan påvirke sykefraværet i den ene eller andre 

retningen. I det følgende følger elleve faktorer, som gjennomgås nærmere i hvert sitt kapittel.  

Kunne det i stedet vært 10 faktorer, eller for den saks skyld 42? Ganske sikkert. Men 

slik undertegnede ser det, er de som følger blant de vesentligste, som samtidig lar seg 

kvantifisere. En annen, åpenbar faktor, som så langt ikke har latt seg kvantifisere godt nok til å 

lage en gradert tabell av det, er stabilitet på fastlegetjenesten i den enkelte kommune. 

Forhåpentligvis kan dette bli et mere fyldig tema i den kommende rapporten. 
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2.24.1. Inn- og utflytting. 
 
 

Mennesker flytter i alle aldre. Det er likevel slik at det i vesentlig grad er den yngre delen av 

befolkningen som flytter fra sin opprinnelseskommune, eller den kommunen de sist var bosatt 

i, til en ny kommune. Nedenstående opplisting er et forsøk på å kategorisere de ulike gruppene 

av mennesker på flyttefot.  

 

1.* Endel unge mennesker flytter allerede fra hjemkommunen etter grunnskole for å gå på 

videregående skole, hvis det konkrete tilbudet de søker, mangler på hjemstedet. Ikke minst 

gjelder dette i Troms og Finnmark, med til dels lange reiseavstander, og med mange kommuner 

som mangler et videregående skoletilbud. 

 

2.* Etter endt videregående skole flytter mange unge voksne videre for å studere ved høyskole 

eller universitet. Mens slike tilbud ikke gjør flytting nødvendig i det sentrale østlandsområdet, 

eksisterer slike studietilbud bare i de største kommunene i Troms og Finnmark, ofte med lang 

avstand til studentens opprinnelseskommune. 
*Flyttingen fanges ikke nødvendigvis opp i alminnelige statistikker, siden både elever ved videregående skoler og 

studenter ved høyskoler og universiteter som flytter på grunn av skolegang eller studier, normalt beholder 

opprinnelig bostedsadresse inntil de avslutter utdannelsen og tar sitt første arbeid. Her ligger en skjult forskjell 

mellom de minste og de største kommunene, som tildekker større forskjeller i daglig bosettingsmønster enn det 

som framkommer i befolkningsstatistikkene, ved at det til daglig oppholder seg færre unge i de minste kommunene 

enn befolkningsstatistikken for den enkelte kommune viser. 

 

3. Etter endt utdanning vil de fleste unge voksne søke seg til de kommunene som har 

arbeidstilbud som svarer til utdanningen. Ofte, men ikke alltid, vil dette være større kommuner, 

der arbeidstilbudet er bredere enn i kommunen studenten kom fra. 

 

4. Gjennom hele yrkeslivet vil det være mobilitet for voksne som søker nytt arbeid. Men 

mobiliteten svekkes normalt med økt alder, fordi tilknytningen til den kommunen man bor i 

øker med økt alder, både på grunn av hjemmet man har investert i, men også på grunn av 

voksende nettverk av familie (barn, barnebarn), venner og bekjente, som skaper bindinger til 

kommunen man er bosatt i. 
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5. Alderspensjonister flytter etter når barn og barnebarn drar. Også dette skjer. Men 

sammenlignet med de fire førstnevnte gruppene utgjør denne andelen den minste, både fordi 

det blir færre av oss jo eldre vi blir, men også fordi vi blir mer stedbundne med alderen. 
 

Tabell 2.24.1.1 viser folketallet i 2010 i de 39 kommunene som i 2020 utgjorde Troms og 

Finnmark. Hvis man aksepterer premisset om at mobiliteten er større i yngre enn i eldre år, 

innebærer en høy netto innflytting at denne motvirker en aldring av befolkningen. 

 Siden sykefravær øker med økende alder, er dermed flyttetallene en faktor å regne med, 

som vil kunne virke gunstig (ved høy innflytting) eller ugunstig (ved høy utflytting) på 

alderssammensetningen i befolkningen, og dermed også på sykefraværstallene. 

 Flyttetallene som er tatt med i tabellen, er summen av inn- og utflytting for hver av 

kommunene for tidsperioden 1. januar 2010 til 1. januar 2020. For beregning av hvor stor andel 

av befolkningen flyttingen utgjorde, er folketallene i de ulike kommunene pr 1. januar 2010 

lagt til grunn. 

 I rene flyttetall viser tabellen det man kunne forvente: Flyttestrømmen følger i det 

vesentlige kommunestørrelsen, med høyest innflytting til Tromsø, etterfulgt av Alta, Harstad 

og Sør-Varanger. 

 Men når det kommer til prosentvise utslag blir bildet et annet: Noe overraskende toppes 

listen av de mindre kommunene i fylket, med Gamvik aller øverst, etterfulgt av Båtsfjord, 

Hasvik, Nesseby og Ibestad, mens Tromsø først havner på en sjetteplass. For de fire øverste 

kommunene på listen utgjorde netto innflytting over 10 prosent av kommunens samlede 

bosetning i 2010. Dette er betydelige tall, når man tenker på hvilken innvirkning innflyttingen 

har hatt for å motvirke økningen i gjennomsnittsalder i disse kommunene. 

 15 kommuner hadde netto utflytting mellom 2010 og 2020. Fem av disse kommunene 

(Kvæfjord, Karasjok, Vadsø, Lyngen og Loppa) tapte mer enn 5 prosent av sin bosetning 

mellom 2010 og 2020 på grunn av utflytting. Særlig dramatisk var tallene for Loppa, der nær 

10 prosent (9,84 %) av innbyggerne forsvant ut av kommunen i 10-årsperioden. 
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Rekkefølge Kommune 
Folketall  
2010  Inn/utflytting 2010-20 Prosentvis endring 

1 Gamvik 1009 173 17,15 
2 Båtsfjord 2070 270 13,04 
3 Hasvik 934 104 11,13 
4 Nesseby 884 96 10,86 
5 Ibestad 1408 100 7,1 
6 Tromsø 67305 4614 6,86 
7 Lavangen 1012 66 6,52 
8 Balsfjord 5515 270 4,9 
9 Alta 18680 773 4,14 

10 Tjeldsund 4200 172 4,1 
11 Tana 2912 100 3,43 
12 Sør-Varanger 9738 326 3,35 
13 Nordkapp 3185 100 3,14 
14 Måsøy 1267 39 3,08 
15 Nordreisa 4757 134 2,82 
16 Vardø 2124 52 2,45 
17 Hammerfest 10750 248 2,31 
18 Sørreisa 3366 74 2,2 
19 Harstad 23739 446 1,88 
20 Senja 14620 269 1,84 
21 Skjervøy 2881 52 1,8 
22 Porsanger 3991 67 1,68 
23 Målselv 6510 7 0,11 
24 Lebesby 1342 1 0,07 
25 Gratangen 1150 -3 -0,26 
26 Salangen 2211 -14 -0,63 
27 Bardu 3949 -36 -0,91 
28 Storfjord 1888 -21 -1,11 
29 Berlevåg 1044 -17 -1,63 
30 Kåfjord 2207 -60 -2,72 
31 Kvænangen 1316 -37 -2,81 
32 Dyrøy 1233 -38 -3,08 
33 Karlsøy 2371 -81 -3,42 
34 Kautokeino 2949 -147 -4,98 
35 Kvæfjord 3049 -158 -5,18 
36 Karasjok 2789 -163 -5,84 
37 Vadsø 6101 -395 -6,47 
38 Lyngen 3152 -230 -7,3 
39 Loppa 1087 -107 -9,84 

Tabell 2.24.1.1. Netto inn/ utflytting til og fra kommunene i Troms og Finnmark 2010–2020.  
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2.24.2. Fødselsoverskudd. 
 

Vi kjenner ikke noen eksakt gjennomsnittsalder for inn- og utflyttere. Uansett vet vi at denne 

ikke kan være 0. Det vi derimot vet, er at den eksakte gjennomsnittsalderen på nyfødte er 0. 

Det er dermed ingen mennesker som i større grad bidrar til å redusere gjennomsnittsalderen i 

en befolkning enn de som akkurat er født. 

 Når antallet som fødes og dør er det samme, og befolkningen i kommunen ellers holder 

seg helt konstant, vil aldersutviklingen i befolkningen normalt følge den alminnelige 

samfunnsutviklingen, der vi i gjennomsnitt lever litt lenger for hvert nytt år. 

Uten fødselsoverskudd (flere fødte enn døde), samtidig som vi lever litt lenger enn 

generasjonen før oss gjorde, blir konsekvensen uten samtidig tilflytting at en større andel av 

befolkningen blir pensjonister, og at en større andel av yrkesaktive vil være eldre yrkesaktive.  

Siden sykdom øker med økende alder, og sykefravær dermed også gjør det samme, blir 

konsekvensen av dette at fødselsunderskudd bidrar til økt sykefravær. 

Tabell 2.24.2.1 viser, både i absolutte tall og i prosent, at de største kommunene hadde 

de høyeste fødselsoverskuddene mellom 2010 og 2020, med noen unntak.  

Det er bare Senja (14) som er ikke inne blant topp ti i fødselsoverskudd blant de seks 

folkerikeste kommunene i Troms og Finnmark. Det største fødselsoverskuddet i rene tall hadde 

Tromsø, etterfulgt av Alta, Harstad og Hammerfest. Også i prosent var overskuddet størst i 

Tromsø og Alta. 

For Kautokeino bidro det store fødselsoverskuddet til nesten å kompensere for netto 

utflytting i samme periode (jf. tabell 2.24.1.1). Siden de fleste som flytter er vesentlig eldre enn 

barn som fødes, kan fødselsoverskuddet i Kautokeino helt ha bidratt til å kompensere for den 

økningen i gjennomsnittsalder som utflyttingen førte til i samme periode. 

For Bardu var fødselsoverskuddet klart høyere enn netto utflyttingstall (94/ -36), og 

bidro dermed til en (riktignok moderat) befolkningsvekst mellom 2010 og 2020. 

Bare tolv av Troms og Finnmarks 39 kommuner hadde fødselsoverskudd mellom 2010 

og 2020. Av disse tolv hadde åtte kommuner også netto innflytting i samme periode. Av disse 

åtte igjen, finner vi seks (Tromsø, Harstad, Alta, Hammerfest, Sør-Varanger og Målselv) av 

fylkets syv folkerikeste kommuner.  

Bare Sørreisa og Båtsfjord hadde, blant de øvrige 33 kommunene i fylket, både 

fødselsoverskudd og netto tilflytting mellom 2010 og 2020. 
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Tabell 2.24.2.1. Fødselsoverskudd i kommunene i Troms og Finnmark 2010–2020.  

Rekkefølge Kommune Folketall 2010 Fødselsoverskudd 10-20 Fødselsoverskudd (%) 
1 Tromsø 67305 5031 7,47 % 
2 Alta 18680 1325 7,09 % 
3 Hammerfest 10750 464 4,32 % 
4 Kautokeino 2949 114 3,87 % 
5 Bardu 3949 94 2,38 % 
6 Harstad 23739 526 2,22 % 
7 Målselv 6510 124 1,90 % 
8 Vadsø 6101 81 1,33 % 

9 
Sør-
Varanger 9738 97 1,00 % 

10 Båtsfjord 2070 16 0,77 % 
11 Sørreisa 3366 26 0,77 % 
12 Karasjok 2789 2 0,07 % 
13 Skjervøy 2881 -2 -0,07 % 
14 Senja 14620 -45 -0,31 % 
15 Nordreisa 4757 -35 -0,74 % 
16 Kvæfjord 3049 -50 -1,64 % 
17 Porsanger 3991 -68 -1,70 % 
18 Storfjord 1888 -41 -2,17 % 
19 Salangen 2211 -55 -2,49 % 
20 Tana 2912 -96 -3,30 % 
21 Kåfjord 2207 -79 -3,58 % 
22 Hasvik 934 -34 -3,64 % 
23 Tjeldsund 4200 -154 -3,67 % 
24 Karlsøy 2371 -89 -3,75 % 
25 Nordkapp 3185 -127 -3,99 % 
26 Lebesby 1342 -55 -4,10 % 
27 Lyngen 3152 -133 -4,22 % 
28 Balsfjord 5515 -233 -4,22 % 
29 Lavangen 1012 -44 -4,35 % 
30 Gamvik 1009 -49 -4,86 % 
31 Gratangen 1150 -62 -5,39 % 
32 Måsøy 1267 -80 -6,31 % 
33 Nesseby 884 -56 -6,33 % 
34 Kvænangen 1316 -87 -6,61 % 
35 Berlevåg 1044 -70 -6,70 % 
36 Vardø 2124 -145 -6,83 % 
37 Loppa 1087 -94 -8,65 % 

               38 Dyrøy 1233 -114 -9,25 % 
39 Ibestad 1408 -147 -10,44 % 
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2.24.3. Fødsler. 
 
Mange fødsler vil, slik vi har sett i kapittel 2.24.2, over tid bidra til å skape vekst i folketallet 

og å holde gjennomsnittsalderen i en befolkning nede. Men vil de også bidra til å redusere 

sykefraværet? Over tid vil de det, fordi alderen på befolkningen blir lavere med mange fødsler 

enn ved fødselsunderskudd. 

 Men i hver enkeltår vil mange fødsler også føre til en motsatt effekt: Fordi andelen 

gravide som er sykmeldt er langt høyere enn blant arbeidstakere generelt, vil svangerskapene, 

i forkant av fødslene, bidra til at sykefraværet i kommuner med høye fødselstall, øker. 

 Det vil dermed, paradoksalt nok, være de samme kommunene som over tid kan forvente 

høyere sykefravær grunnet få fødsler og dermed aldring av befolkningen, som samtidig vil 

oppleve lav frekvens av sykmeldinger knyttet til svangerskap. Dermed vil disse kommunene, 

spesifikt knyttet til svangerskap, komme gunstig ut når det gjelder sykmelding i svangerskap. 

 Tabell 2.24.3.1 gir en oversikt over antall fødsler i hver av Troms og Finnmarks 

kommuner i 2020, og fødslene som prosent av folketallet. Som tallene viser, hadde Nessebys 

befolkning lavest antall fødsler (2), mens Tromsø, som forventet, hadde flest nyfødte barn 

(791).  

 Når tallene omregnes til prosent av befolkningen, ser vi gjennomgående at de 

folkerikeste kommunene ikke er å finne blant de 20 kommunene med lavest andel fødsler.  Både 

Tromsø, Harstad, Alta, Senja, Hammerfest og Sør-Varanger er blant de ti kommunene med 

høyest andel fødsler i Troms og Finnmark i 2020. 

Tolv kommuner i Troms og Finnmark hadde mer enn 3.000 innbyggere i 2020. Bare to 

av disse: Nordkapp (nummer 10) og Porsanger (nummer 13) er blant de 20 med lavest andel 

fødsler i Troms og Finnmark i 2010.   

Av de 13 kommunene i fylket som i 2020 hadde under 2.000 innbyggere, var det kun 

Måsøy (nummer 25 på nedenstående liste) som ikke var blant de 20 kommunene med lavest 

andel fødsler. 

I all hovedsak medfører forskjellene i fødselsandel mellom store og små kommuner at 

trender man har sett over tid forsterkes: De største kommunene vokser, mens kommunene med 

lavest folketall gjennom mangel på tilfang av nyfødte går ned i folketall.  

Til gjengjeld må altså kommuner med mange fødsler regne med at dette påvirker 

sykefraværet, fordi gravide sykmeldte vil utgjøre en større andel av de sykmeldte i disse 

kommunene. 
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Rekkefølge Kommune Folketall 2020 Fødsler 2020 Fødsler (%) 
1 Nesseby 926 2 0,216 % 
2 Ibestad 1361 3 0,220 % 
3 Karlsøy 2200 7 0,318 % 
4 Salangen 2146 9 0,419 % 
5 Kvænangen 1191 5 0,420 % 
6 Lyngen 2794 12 0,429 % 
7 Loppa 888 4 0,450 % 
8 Vardø 2029 10 0,493 % 
9 Hasvik 1005 5 0,498 % 

10 Nordkapp 3162 16 0,506 % 
11 Kåfjord 2071 11 0,531 % 
12 Lebesby 1290 8 0,620 % 
13 Porsanger 3998 26 0,650 % 
14 Storfjord 1829 12 0,656 % 
15 Lavangen 1034 7 0,677 % 
16 Kvæfjord 2839 20 0,704 % 
17 Gamvik 1132 8 0,707 % 
18 Berlevåg 957 7 0,731 % 
19 Gratangen 1091 8 0,733 % 
20 Dyrøy 1083 8 0,739 % 
21 Nordreisa 4861 37 0,761 % 
22 Balsfjord 5559 43 0,774 % 
23 Karasjok 2628 21 0,799 % 
24 Tjeldsund 4216 34 0,806 % 
25 Måsøy 1225 10 0,816 % 
26 Vadsø 5788 48 0,829 % 
27 Sørreisa 3464 29 0,837 % 
28 Målselv 6640 56 0,843 % 
29 Skjervøy 2927 25 0,854 % 
30 Hammerfest 11448 102 0,891 % 
31 Kautokeino 2910 26 0,893 % 
32 Sør-Varanger 10158 92 0,906 % 
33 Harstad 24703 231 0,935 % 
34 Senja 14851 140 0,943 % 
35 Bardu 4005 39 0,974 % 
36 Tromsø 76974 791 1,028 % 
37 Båtsfjord 2221 24 1,081 % 
38 Tana 2918 32 1,097 % 
39 Alta 20789 251 1,207 % 

Tabell 2.24.3.1. Andelen fødsler i kommunene i Troms og Finnmark 2020, fra minst til størst.  



 

 210 

2.24.4. Andel barn og unge (0 – 17 år) 2020. 
 

 
Mange fødsler og store fødselsoverskudd medfører at andelen barn og unge i befolkningen 

enten vokser eller reduseres saktere enn når utviklingen går motsatt vei. 

 I tabell 2.24.3.1 så vi at Alta, Tana og Båtsfjord hadde høyest andel fødsler i 2020. Siden 

nedenstående tabell tar utgangspunkt i folketallet i fylkets kommuner pr 1. januar 2020, er det 

imidlertid forutgående fødselstall som vil påvirke andelen barn og unge i 2020, og ikke hvor 

mange fødsler hver av kommunene hadde i 2020. 

 Det er ikke presentert noen tabell spesifikt for fødsler siste 17 år i rapporten (som 

dermed ville korrespondert med aldersgruppen 0-17 år). Fødselsoverskuddet gir imidlertid en 

god indikasjon på forventet utvikling for andelen barn og unge i en befolkning. Tabell 2.24.2.1 

viste at det er de største kommunene som i all hovedsak har de høyeste prosentvise 

fødselsoverskuddene. 

 Dermed vil man også forvente at det er disse kommunene som gjenfinnes blant 

kommunene med den yngste befolkningen. Stemmer dette med tabell 2.24.4.1? 

 Blant de ti kommunene i Troms og Finnmark med høyest folketall finner vi også seks 

av de ti med høyest andel barn og unge. Alta (nummer 3 i folketall), hadde høyest andel fødsler 

i 2020 og hadde også størst andel barn og unge i 2020. Både Senja (nummer 4 i folketall), 

Nordreisa (10) Hammerfest (5), Tromsø (1) og Harstad (2) er alle blant de ti kommunene med 

yngst befolkning i fylket. Sør-Varanger (nummer 6 i folketall), Målselv (7), Vadsø (8) og 

Balsfjord (9) er alle på den øvre halvdelen blant fylkets kommuner når det kommer til andel 

barn og unge. 

 Tana og Båtsfjord, som hadde henholdsvis nest og tredje størst andel fødsler i fylket i 

2020, finner vi lenger ned på listen over kommuner med høy andel barn og unge (Tana er 

nummer 27 og Båtsfjord nummer 17).  De to kommunene lå som henholdsvis nummer 20 

(Tana) og 10 (Båtsfjord) på listen over kommuner med størst fødselsoverskudd (jf. tabell 

2.24.2.1).  

Siden fødselstall kan oppvise store variasjoner mellom enkeltår, mens tabell 2.24.2.1 

viser samlede tall for en 10-årsperiode, tegner fødselsoverskuddet et mer presist bilde av 

forventet utvikling når det kommer til aldersfordelingen i enkeltkommuner over tid, enn 

fødselstallene i 2020 alene. 

Med ett unntak (Lavangen) befinner kommunene med lavest folketall seg langt ned på 

listen over andel barn og unge. Lavangens høye netto innflytting i perioden 2010–2020 kan ha 

bidratt til å holde gjennomsnittsalderen nede i perioden. 
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Tabell 2.24.4.1. Andel barn og unge (0-17 år) i kommunene i Troms og Finnmark 2020. 

 Nummer Kommune Folketall 2020 Innbyggere, 0-17 år 
Innbyggere, 0-17 år 
(%) 

1 Alta 20789 4794 23,06 
2 Lavangen 1034 224 21,66 
3 Kautokeino 2910 617 21,20 
4 Senja 14851 3072 20,69 
5 Nordreisa 4861 998 20,53 
6 Bardu 4005 820 20,47 
7 Hammerfest 11448 2339 20,43 
8 Tromsø 76974 15600 20,27 
9 Sørreisa 3464 701 20,24 

10 Harstad 24703 4936 19,98 
11 Målselv 6640 1290 19,43 
12 Skjervøy 2927 555 18,96 
13 Vadsø 5788 1086 18,76 
14 Kvæfjord 2839 531 18,70 
15 Sør-Varanger 10158 1885 18,56 
16 Karasjok 2628 475 18,07 
17 Båtsfjord 2221 401 18,05 
18 Balsfjord 5559 997 17,93 
19 Salangen 2146 379 17,66 
20 Storfjord 1829 323 17,66 
21 Tjeldsund 4216 731 17,34 
22 Porsanger 3998 691 17,28 
23 Gratangen 1091 188 17,23 
24 Kåfjord 2071 350 16,90 
25 Nesseby 926 156 16,85 
26 Hasvik 1005 168 16,72 
27 Tana 2918 486 16,66 
28 Nordkapp 3162 523 16,54 
29 Lyngen 2794 462 16,54 
30 Lebesby 1290 212 16,43 
31 Kvænangen 1191 185 15,53 
32 Dyrøy 1083 164 15,14 
33 Måsøy 1225 183 14,94 
34 Ibestad 1361 202 14,84 
35 Berlevåg 957 138 14,42 
36 Karlsøy 2200 314 14,27 
37 Vardø 2029 285 14,05 
38 Gamvik 1132 158 13,96 
39 Loppa 888 111 12,50 
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2.24.5. Andel av befolkningen mellom 18 og 49 år, 2020. 

 

Siden sykefraværet øker med økende alder, forventes kommuner med yngre arbeidstakere å ha 

lavere sykefravær enn når gjennomsnittsalderen blant de ansatte er høy. 

 Igjen ser vi, som for barn og unge, at det i hovedsak er de største kommunene som har 

den yngste befolkningen i yrkesaktiv alder. Seks av de ti kommunene med størst andel mellom 

18 og 49 år (Tromsø, Alta, Hammerfest, Sør-Varanger, Målselv og Harstad), er også blant 

fylkets ti folkerikeste kommuner.   

Blant de 15 kommunene som har lavest andel av sin befolkning mellom 18 og 49 år, har 

elleve av kommunene under 2.300 innbyggere. 

Bildet nyanseres likevel av kommuner som Båtsfjord (nummer 3 i andel mellom 18 og 

49 år, nummer 22 i folketall), Gamvik (7/32) og Hasvik (12/36), som alle har en klart yngre 

andel av sin befolkning mellom 18 og 49 år enn andre kommuner i fylket med et folketall under 

2.300 innbyggere.  

De samme tre kommunene toppet listen over netto innvandring mellom 2010 og 2020. 

Her ligger også en nærliggende forklaring på den høye andelen mennesker i yrkesaktiv alder 

mellom 18 og 49 år. Dette er fiskeriavhengige kommuner, der fiskeriene utgjør en betydelig 

næringsvei, både som primærnæring og for bearbeiding innen lokale fiskerimottak. Også 

mange utenlandske statsborgere har kommet til disse og andre kystkommuner i Finnmark for å 

arbeide og da i vesentlig grad unge voksne. 
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Nummer Kommune Folketall 2020 18-49 år 18-49 år (%) 
1 Tromsø 76.974 36724 47,71 
2 Alta 20.789 9249 44,49 
3 Båtsfjord 2221 974 43,85 
4 Hammerfest 11.448 4980 43,50 
5 Sør-Varanger 10.158 4377 43,09 
6 Bardu 4005 1725 43,07 
7 Gamvik 1132 484 42,76 
8 Skjervøy 2927 1215 41,51 
9 Målselv 6640 2722 40,99 
10 Harstad 24.703 9986 40,42 
11 Kautokeino 2910 1171 40,24 
12 Hasvik 1005 404 40,20 
13 Vadsø 5788 2316 40,01 
14 Karasjok 2628 1037 39,46 
15 Nordkapp 3162 1240 39,22 
16 Tana 2918 1141 39,10 
17 Sørreisa 3464 1354 39,09 
18 Vardø 2029 792 39,03 
19 Lebesby 1290 499 38,68 
20 Nordreisa 4861 1866 38,39 
21 Berlevåg 957 367 38,35 
22 Senja 14.851 5669 38,17 
23 Porsanger 3998 1480 37,02 
24 Salangen 2146 794 37,00 
25 Måsøy 1225 452 36,90 
26 Balsfjord 5559 2038 36,66 
27 Nesseby 926 339 36,61 
28 Kvæfjord 2839 1039 36,60 
29 Loppa 888 322 36,26 
30 Lyngen 2794 985 35,25 
31 Storfjord 1829 642 35,10 
32 Kåfjord 2071 711 34,33 
33 Tjeldsund 4216 1438 34,11 
34 Kvænangen 1191 406 34,09 
35 Gratangen 1091 370 33,91 
36 Karlsøy 2200 746 33,91 
37 Dyrøy 1083 358 33,06 
38 Lavangen 1034 339 32,79 
39 Ibestad 1361 413 30,35 

Tabell 2.24.5.1. Andel av befolkningen mellom 18 og 49 år, fra størst til minst andel. 
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2.24.6. Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder, 50-66 år. 
 
 

Som omtalt under kapittel 2.24.5 øker sykefraværet med økende alder. Kommuner med best 

forutsetninger for å ha et lavt sykefravær, vil dermed ha en lav andel eldre i yrkesaktiv alder. 

 Igjen ser vi at de folkerikeste kommunene kommer høyt opp på listen, som en naturlig 

konsekvens av at når en høy andel av befolkningen er yngre, vil en tilsvarende lavere andel 

være i eldre yrkesaktiv alder (mellom 50 og 66 år). Ni av de tolv kommunene med lavest andel 

av befolkningen mellom 50 og 66 år er også blant de tolv folkerikeste.  

 Aller øverst finner vi Bardu. Kommunen har en svært høy andel ansatte i Forsvaret, der 

pensjonsalderen er lav. Siden personell i Forsvaret må regne med å flytte mye gjennom sin 

yrkeskarriere, gir dette høy mobilitet blant de ansatte.  

Når yrkeskarrieren er over, gjerne alt ved 57 års alder, vil mange ansatte flytte ut av 

kommunen. Dette gir en høy mobilitet blant eldre arbeidstakere, noe som både har stor 

innvirkning på befolkningssammensetningen, og også på antall eldre arbeidstakere. Dette kan 

være en vesentlig forklaring på Bardus lave andel av befolkningen mellom 50 og 66 år, og 

dermed også en vesentlig delforklaring på Bardus oppsiktsvekkende lave sykefraværstall.  

Når Bardu ligger nede på 27. plass på listen over netto inn/utflytting, kan det stemme 

med dette bildet samtidig som denne utflyttingen ikke nødvendigvis har ført til en aldring av 

Bardus befolkning, i motsetning til for de fleste andre kommunene i Troms og Finnmark, der 

det er den yngre delen av befolkningen som flytter. 

Også Porsanger har hatt en høy andel ansatte i Forsvaret. Avviklingen av Garnisonen i 

Porsanger har medført betydelig utflytting blant forsvarsansatte, som har måttet se seg om etter 

arbeid i andre kommuner. I motsetning til i Bardu, er det dermed ikke primært oppnådd 

pensjonsalder i Forsvaret, men tap av arbeidsplassen som har medført flytting. Dette kan 

forklare at vi finner Porsanger helt nederst på tabell 2.24.6.1, som den kommunen som har 

høyest andel av sin befolkning mellom 50 og 66 år i fylket.  

Når mange yngre arbeidstakere forsvinner, slik de har gjort fra Porsangmoen og Banak, 

øker andelen eldre. Men nå som Forsvaret på ny bygger opp sin virksomhet i kommunen, kan 

dette tenkes å ha motsatt effekt i årene som kommer, slik at Porsanger neppe ligger nederst på 

denne listen om noen år. 
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Tabell 2.24.6.1. Andel av befolkningen mellom 50 og 66 år 2020, fra minst til størst. 

Nummer Kommune Folketall 50-66 år 50-66 år (%) 
1 Bardu 4005 741 18,50 
2 Alta 20789 4128 19,86 
3 Tromsø 76974 15389 19,99 
4 Skjervøy 2927 593 20,26 
5 Hammerfest 11448 2404 21,00 
6 Nesseby 926 200 21,60 
7 Målselv 6640 1438 21,66 
8 Harstad 24703 5422 21,95 
9 Nordreisa 4861 1081 22,24 
10 Lavangen 1034 231 22,34 

11 
Sør-

Varanger 10158 2286 22,50 
12 Senja 14851 3345 22,52 
13 Sørreisa 3464 783 22,60 
14 Båtsfjord 2221 505 22,74 
15 Kautokeino 2910 664 22,82 
16 Lyngen 2794 642 22,98 
17 Måsøy 1225 285 23,27 
18 Hasvik 1005 237 23,58 
19 Vadsø 5788 1371 23,69 
20 Balsfjord 5559 1321 23,76 
21 Kåfjord 2071 493 23,80 
22 Gamvik 1132 272 24,03 
23 Salangen 2146 516 24,04 
24 Kvæfjord 2839 689 24,27 
25 Tjeldsund 4216 1030 24,43 
26 Tana 2918 713 24,43 
27 Loppa 888 217 24,44 
28 Storfjord 1829 452 24,71 
29 Kvænangen 1191 296 24,85 
30 Berlevåg 957 238 24,87 
31 Lebesby 1290 322 24,96 
32 Nordkapp 3162 811 25,65 
33 Gratangen 1091 280 25,66 
34 Karasjok 2628 675 25,68 
35 Ibestad 1361 355 26,08 
36 Vardø 2029 532 26,22 
37 Karlsøy 2200 579 26,32 
38 Dyrøy 1083 287 26,50 
 

39 Porsanger 3998 1073 26,84 
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2.24.7. Andel av befolkningen over 80 år. 

 

Blant de tolv kommunene med lavest andel eldre finner vi seks av de største kommunene. Alle 

de fem kommunene med høyest andel eldre har færre enn 1.400 innbyggere. 

 Forskjellen mellom størst og minst andel i de to gruppene for yrkesaktiv alder vil 

kanskje av mange ikke oppleves som spesielt stor. Tromsø kommune hadde høyest andel 

mellom 18 og 49 år, med 47,7 prosent, mens Ibestad hadde den laveste andelen med 30,4 

prosent. Tilsvarende tall mellom 50 og 66 år var 26,8 prosent for Porsanger og 18,5 prosent for 

Bardu. 

 Men med forskjellene i andel for ulike aldersgrupper av befolkningen følger også store 

utfordringer. Særlig dramatisk blir denne forskjellen når den kobles opp mot forskjeller i andel 

eldre, i tabell 2.24.7.1 illustrert med andel eldre over 80 år. 

 Allerede før denne alderen har deler av befolkningen begynt å utvikle demens, og mange 

vil allerede ha et økende pleiebehov, som først nødvendiggjør en godt utbygd hjemmetjeneste, 

og deretter behov for sykehjemsplasser.  

Dette er arbeidsoppgaver som fortrinnsvis skal utføres av personer med høyskole- eller 

annen høyere utdannelse. Det generelle kompetansenivået i befolkningen har vært voksende 

gjennom hele det tjuende århundret, og har fortsatt å vokse de siste tjue årene. Konsekvensen 

er at den best utdannende delen av befolkningen er den delen som nå avslutter sin utdannelse, 

eller har gjort dette i løpet av de siste par tiårene.  

Formalkrav øker. Både den hjemmebaserte omsorgen og boliger for mennesker med 

funksjonstap som krever døgnkontinuerlig pleie, nødvendiggjør bredt sammensatte faggrupper 

som både inkluderer helsefagarbeidere, sykepleiere, ofte med tilleggskompetanse, 

fysioterapeut, ergoterapeut og lege.  

For andre deler av det kommunale helsevesenet har alle kommuner krav om tilgang til 

helsesykepleier, jordmor og psykolog. Større kommuner som Tromsø vil ha begrensede 

problemer med å rekruttere alle faggrupper. Men selv i Alta, den tredje største kommunen i 

Troms og Finnmark, står en rekke fagstillinger innen helse- og omsorgstjenestene ubesatt i 

2021, blant dem over 30 sykepleierstillinger og en rekke fastlegestillinger. 
  



 

 217 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2.24.7.1. Andel av befolkningen, 80 år eller eldre 2020, fra minst til størst. 

Nummer Kommune Folketall 
80 år og 
eldre 

80 år og 
eldre (%) 

1 Tromsø 76974 2217 2,880 
2 Alta 20789 674 3,242 
3 Båtsfjord 2221 79 3,557 
4 Hammerfest 11448 421 3,677 
5 Kautokeino 2910 118 4,055 
6 Porsanger 3998 170 4,252 

7 
Sør-
Varanger 10158 441 4,341 

8 Nordkapp 3162 142 4,491 
9 Karasjok 2628 120 4,566 

10 Gamvik 1132 52 4,594 
11 Vadsø 5788 273 4,717 
12 Harstad 24703 1174 4,752 
13 Storfjord 1829 88 4,811 
14 Bardu 4005 193 4,819 
15 Skjervøy 2927 142 4,851 
16 Tana 2918 142 4,866 
17 Nordreisa 4861 238 4,896 
18 Sørreisa 3464 171 4,936 
19 Senja 14851 767 5,165 
20 Vardø 2029 105 5,175 
21 Salangen 2146 112 5,219 
22 Kvæfjord 2839 155 5,460 
23 Målselv 6640 372 5,602 
24 Lebesby 1290 78 6,047 
25 Berlevåg 957 58 6,061 
26 Hasvik 1005 61 6,070 
27 Balsfjord 5559 363 6,530 
28 Tjeldsund 4216 278 6,594 
29 Dyrøy 1083 72 6,648 
30 Nesseby 926 62 6,695 
31 Måsøy 1225 85 6,939 
32 Karlsøy 2200 161 7,318 
33 Lyngen 2794 207 7,409 
34 Kåfjord 2071 157 7,581 
35 Lavangen 1034 83 8,027 
36 Kvænangen 1191 96 8,060 
37 Loppa 888 72 8,108 
38 Gratangen 1091 89 8,158 
39 Ibestad 1361 126 9,258 
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Mindre kommuner har begrenset tilgang til alle faggrupper, en mindre andel av befolkningen i 

yrkesaktiv alder, og en betydelig andel eldre. Den eldre befolkningen vil i voksende grad 

behøve tjenester som de minste kommunene alt nå mangler fagpersonell til å utføre. Det er 

vanskelig å se at utfordringene vil la seg løse uten en eller annen form for formalisert samarbeid 

med større kommuner. 

I denne rapporten er det imidlertid størst grunn til å påpeke de mere kortsiktige 

konsekvensene: Med en aldrende befolkning forventes sykefraværet å øke fordi en voksende 

andel av de som utfører oppgavene blir sykere med økende alder.  

Men fordi en voksende andel av arbeidsoppgavene i kommuner med en høy andel eldre 

vil være innenfor helse- og omsorgssektoren, medfører også dette en vekst i sykefraværet, 

basert på at denne sektoren har et særlig høyt sykefravær, sammenlignet med andre 

yrkessektorer. 

Med bakgrunn i ovenstående resonnementer forventes dermed at kommuner med den 

yngste befolkningen vil ha det laveste sykefraværet, mens kommunene med den eldste 

befolkningen forventes å ha det høyeste. Dette ville i så fall gitt en rekkefølge fra laveste til 

høyeste forventede sykefravær som opplistet i tabell 2.24.7.1. 
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2.24.8. Ansatte i helsevesenet. 
 
 
Siden andelen sykmeldte er særlig høy innen helsesektoren, er det rimelig å anta at kommuner 

der en høy andel er ansatt innenfor denne sektoren, også må regne med at dette er med på å 

trekke sykefraværstallene opp.  

 Det er selvfølgelig mulig å hevde at mange ansatte helsearbeidere kan redusere den 

samlede belastningen for hver ansatt. Ved sammenligning av sykefraværstall også på landsbasis 

med tallene for enkeltkommuner i Troms og Finnmark finner man imidlertid at det generelle 

sykefraværet innenfor helse- og omsorgsyrker gjennomgående synes å ligge høyt. Det 

foreligger riktignok lokale og regionale variasjoner.  

Likevel er det grunn til å forvente at andelen ansatte innen helse- og omsorgssektoren i 

stor grad speiler risikoen for et høyere fravær, når dette fraværet så klart overstiger fraværet 

innenfor andre sektorer. Dette gjelder for kvinner og begge kjønn samlet, mens sykefraværet 

blant menn ligger høyere innenfor andre sektorer. Menn er imidlertid i vesentlig mindre grad 

enn kvinner sysselsatt innenfor helse- og omsorgssektoren, slik at sykefraværet blant kvinner 

også blir dominerende for det samlede fraværet. 

Tabell 2.24.8.1 er basert på tilgjengelig statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Med 

helseinstitusjoner menes her også spesialisthelsetjenesten. Dette forklarer hvorfor kommuner 

som Tromsø, Harstad, Hammerfest og Sør-Varanger får såpass høye tall for helseansatte. 

Tallene viser altså ikke til kommunalt ansatte helsearbeidere, men til personer som arbeider i 

helse- og omsorgsinstitusjoner, uavhengig av om disse er kommunale, del av et statlig 

helseforetak, eller private. 

Noe av det mest oppsiktsvekkende med tallene, er hvor stor variasjonsbredde det er 

mellom kommunene, også når man ser bort fra vertskommunene for sykehus. Basert på tallene 

i tabell 2.24.8.1 er det altså prosentvis nær fire (3,79) ganger så mange som arbeider i en 

helseinstitusjon med bostedsadresse Kvæfjord som i Sørreisa.  

En nærliggende forklaring er at mange med bostedsadresse Kvæfjord likevel kan være 

ansatt ved sykehuset i nabokommunen Harstad, slik at dette ikke nødvendigvis sier noe om det 

lokale helsetjenestetilbudet i kommunen, bare om hva bosatte i kommunen arbeider med. Til 

sammenligning ligger Sørreisa så pass langt fra nærmeste sykehus i Tromsø (157 km), at det er 

grunn til å tro at størstedelen av arbeidet innen helseinstitusjoner for bosatte i Sørreisa skjer 

innenfor kommunens egne helseinstitusjoner.  
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Rekkefølge Kommune Folketall 
Ansatte 
helseinst. 

Ansatte 
(%) 

1 Sørreisa 3464 96 2,77 
2 Kautokeino 2910 83 2,85 
3 Vardø 2029 60 2,96 
4 Lavangen 1034 32 3,09 
5 Båtsfjord 2221 74 3,33 
6 Nesseby 926 32 3,46 
7 Vadsø 5788 203 3,51 
8 Ibestad 1361 53 3,89 
9 Måsøy 1225 48 3,92 

10 Målselv 6640 262 3,95 
11 Gamvik 1132 45 3,98 
12 Nordkapp 3162 131 4,14 
13 Porsanger 3998 172 4,30 
14 Kåfjord 2071 91 4,39 
15 Balsfjord 5559 253 4,55 
16 Hasvik 1005 46 4,58 
17 Skjervøy 2927 134 4,58 
18 Bardu 4005 190 4,74 
19 Lyngen 2794 133 4,76 
20 Berlevåg 957 46 4,81 
21 Gratangen 1091 56 5,13 
22 Kvænangen 1191 62 5,21 
23 Tana 2918 157 5,38 
24 Alta 20789 1142 5,49 
25 Loppa 888 49 5,52 
26 Karlsøy 2200 124 5,64 
27 Lebesby 1290 73 5,66 
28 Dyrøy 1083 62 5,72 
29 Senja 14851 876 5,90 
30 Nordreisa 4861 291 5,99 
31 Tjeldsund 4216 256 6,07 
32 Storfjord 1829 123 6,72 
33 Harstad 24703 1719 6,96 
34 Salangen 2146 159 7,41 
35 Sør-Varanger 10158 835 8,22 
36 Karasjok 2628 218 8,30 
37 Tromsø 76974 6655 8,65 
38 Hammerfest 11448 1007 8,80 
39 Kvæfjord 2839 298 10,50 

Tabell 2.24.8.1 Ansatte i helseinstitusjoner blant kommunene i Troms og Finnmark, 2020. 
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Dersom tallene for hver kommune målrettet hadde dreid seg om ansatte i kommunale 

helseinstitusjoner, ville forskjellene i andel ansatte mellom kommunene antagelig vært langt 

mindre.  

Her er det imidlertid det å arbeide i en helseinstitusjon som har relevans, og ikke 

hvorvidt denne er kommunal, privat eller en del av et helseforetak.  

I en videre kartlegging av sykefraværet innenfor denne sektoren av yrkeslivet, vil det 

være av interesse å se på eventuelle forskjeller i sykefravær mellom ulike helse- og 

omsorgsinstitusjoner.  

Det er nærliggende å anta at sykefraværet generelt vil være høyere innenfor kommunale 

helseinstitusjoner som sykehjem og hjemmesykepleie, enn innenfor sykehusavdelinger med 

poliklinisk aktivitet og større vekt på diagnostikk og behandling, dette siden pleie- og 

omsorgsyrkene ofte innebærer en større grad av fysisk belastning enn den mere medisinsk 

rettede behandlingen. Her vil man sannsynligvis også finne store kjønnsmessige forskjeller, der 

pleiesektoren (hjemmesykepleie, sykehjem) har en høy kvinneandel, mens både 

fastelegetjenesten og spesialisthelsetjenesten har en langt høyere andel menn enn innenfor 

tradisjonelle pleie- og omsorgsyrker.    
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2.24.9. Ansatte i helsevesenet med høyere utdannelse. 
 
 

Tabell 2.24.9.1 baserer seg på samme datagrunnlag fra Statistisk Sentralbyrå som tabell 

2.24.8.1. Mens tabell 2.24.8.1 kun viser andelen ansatte innenfor helsesektoren, basert på 

bostedsadresse (ikke arbeidsadresse) i kommunene i Troms og Finnmark, er det i tabell 

2.24.9.1 tatt med antall ansatte og andel sysselsatte i prosent med høyskoleutdannelse eller 

høyere. 

 Som forventet finner vi flest helsepersonellansatte med høyskole eller høyere 

utdannelse i Tromsø, etterfulgt av Harstad.  I tillegg til å være fylkets to største kommuner, 

har Tromsø og Harstad også fylkets to største sykehus, og begge har utdanningsinstitusjoner 

på høyskole- og universitetsnivå.  

 Også sykehuskommunene Hammerfest og Sør-Varanger (nummer 3 og 7 på listen) har 

både sykehus og er utdanningsinstitusjoner. Alta (nummer 8) har etter hvert et bredt 

spesialisthelsetjenestetilbud, i tillegg til at kommunen har et utdanningstilbud både på 

høyskole- og universitetsnivå. 

På listen over ansatte i helsevesenet med høyest kompetansenivå, finner vi fem av de 

seks folkerikeste kommunene inne blant topp 8, alle med en andel med høyere utdannelse 

(treårig høyskole eller høyere) på over 60 prosent. 

Alle de ti kommunene som har det laveste kompetansenivået blant sitt helsepersoenll 

har et folketall under 3000 innbyggere. Kommuner som scorer lavt på kompetansenivå er 

også i stor grad kommuner som opplever høy fraflytting (jf. tabell 2.24.1.1). 
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Rekkefølge Kommune Folketall Sysselsatte helse Høyskole/univ. Høyskole/univ. (%) 

1 Tromsø 76974 6655 5219 78,42 
2 Harstad 24703 1719 1280 74,46 
3 Hammerfest 11448 1007 733 72,79 
4 Karasjok 2628 218 153 70,18 
5 Bardu 4005 190 131 68,95 
6 Storfjord 1829 123 81 65,85 

7 
Sør-
Varanger 10158 835 545 65,27 

8 Alta 20789 1142 725 63,49 
9 Sørreisa 3464 96 57 59,38 

10 Gratangen 1091 56 33 58,93 
11 Tana 2918 157 92 58,60 
12 Senja 14851 876 512 58,45 
13 Nordreisa 4861 291 166 57,04 
14 Salangen 2146 159 90 56,60 
15 Vadsø 5788 203 113 55,67 
16 Kvæfjord 2839 298 165 55,37 
17 Tjeldsund 4216 256 137 53,52 
18 Nordkapp 3162 131 67 51,15 
19 Målselv 6640 262 131 50,00 
20 Nesseby 926 32 16 50,00 
21 Porsanger 3998 172 85 49,42 
22 Kautokeino 2910 83 41 49,40 
23 Hasvik 1005 46 22 47,83 
24 Berlevåg 957 46 22 47,83 
25 Ibestad 1361 53 25 47,17 
26 Lebesby 1290 73 34 46,58 
27 Karlsøy 2200 124 57 45,97 
28 Båtsfjord 2221 74 34 45,95 
29 Balsfjord 5559 253 116 45,85 
30 Måsøy 1225 48 22 45,83 
31 Vardø 2029 60 27 45,00 
32 Lyngen 2794 133 59 44,36 
33 Kåfjord 2071 91 40 43,96 
34 Gamvik 1132 45 19 42,22 
35 Skjervøy 2927 134 56 41,79 
36 Lavangen 1034 32 13 40,63 
37 Loppa 888 49 19 38,78 
38 Kvænangen 1191 62 24 38,71 
39 Dyrøy 1083 62 23 37,10 

Tabell 2.24.9.1. Ansatte i helsevesenet med høyere utdannelse 2020.  
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2.24.10. Helt arbeidsledige. 
 
 

Som vist i rapporten for hvert GEO-område under pkt. 7 for hvert av de syv områdene (2.17.7 

– 2.23.7) er det en tendens til at høye arbeidsledighetstall gir lave sykefraværstall, og vice versa. 

 Dette blir særlig tydelig når tall for landet sett under ett sammenlignes både med tall fra 

Oslo og fra ulike fylker i Norge. Mens Troms og Finnmark ligger nest høyest i sykefravær på 

landsbasis (etter Nordland), og Oslo ligger aller lavest, kan listen omtrent snus på hodet når det 

kommer til arbeidsledighet. 

 På kommunenivå i Troms og Finnmark finnes det imidlertid særlig ett unntak, når det 

kommer til en slik sammenheng. Bardu hadde i 2020 både lavest sykefravær og lavest 

arbeidsledighet blant de 39 kommunene i fylket. Kommunen har en høy andel ansatte i 

Forsvaret, der sykefraværet normalt ligger lavt. Dette kan likevel ikke være hele forklaringen, 

siden sykefraværet i kommunen også er lavt innenfor andre virksomheter enn Forsvaret. Bardu 

er dermed vel verdt et nærmere studium når det gjelder muligheter for å oppnå redusert 

sykefravær. 

 Siden sammenhengen ellers er slik at høy arbeidsledighet gjerne gir lavere 

sykefraværstall, er dette her tatt med som én av faktorene for beregning av hvilke kommuner 

som i 2020 hadde best forutsetninger og hvilke kommuner som hadde mindre gunstige 

forutsetninger for å oppnå lave sykefraværstall. 
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Nummer Kommune Helt arbeidsledige (%) 
1 Gamvik 8,63 
2 Måsøy 7,13 
3 Nordkapp 7,13 
4 Hasvik 6,98 
5 Kautokeino 6,25 
6 Båtsfjord 5,55 
7 Vardø 5,48 
8 Sør-Varanger 5,40 
9 Berlevåg 5,30 

10 Loppa 5,25 
11 Dyrøy 4,70 
12 Lebesby 4,58 
13 Karasjok 4,55 
14 Alta 4,50 
15 Tromsø 4,45 
16 Gratangen 4,38 
17 Lavangen 4,30 
18 Nordreisa 4,1 
19 Porsanger 4,08 
20 Harstad 4,05 
21 Skjervøy 4,03 
22 Vadsø 3,95 
23 Nesseby 3,95 
24 Tana 3,9 
25 Kåfjord 3,8 
26 Hammerfest 3,7 
27 Salangen 3,65 
28 Kvænangen 3,63 
29 Senja 3,6 
30 Balsfjord 3,55 
31 Storfjord 3,53 
32 Lyngen 3,4 
33 Ibestad 3,2 
34 Sørreisa 3,15 
35 Karlsøy 3,08 
36 Tjeldsund 3,05 
37 Kvæfjord 2,93 
38 Målselv 2,45 
39 Bardu 1,53 

Tabell 2.24.10.1. Helt arbeidsledige i kommunene i Troms og Finnmark 2020. 
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2.24.11. Kommunenes størrelse. 
 
 
Kommunenes størrelse speiler også deres kompleksitet. Norges folkerikeste kommune, Oslo, 

har valgt å dele inn kommunen i bydeler, der hver bydel både har sin egen politiske og 

administrative ledelse, som en konsekvens av at det ellers vil være vanskelig å skaffe seg 

oversikt over befolkningen som skal sikres et velferdstilbud. 

 Selv om ingen av kommunene i Troms og Finnmark er i nærheten av Oslos størrelse, 

vil likevel oppfølgingsarbeidet i regi av NAV i Tromsø, med sin raskt voksende befolkning 

(nær 77.000 i januar –20) støte på andre, og mere komplekse utfordringer, enn eksempelvis 

Loppa, med et folketall på 888 pr 1. januar –20.  

Mens det er grunn til å tro at man i mindre kommuner relativt raskt vil kunne skaffe seg 

oversikt over alle sykmeldte, og der den NAV-ansatte ofte også vil ha et personlig kjennskap 

til disse, vil dette ikke være mulig i større kommuner, der mange NAV-ansatte må dele arbeidet 

mellom seg. 

Selv om de største kommunene kan ha mange fordeler knyttet til sin egen vekst, blir 

utfordringene med å skaffe seg oversikt over egen befolkning her en ulempe som det hører med 

å ta hensyn til som en faktor som gjør oppfølgingen av sykmeldte krevende.  

Tabell 2.24.11.1 lister opp kommunene i Troms og Finnmark fra minst til størst, basert 

på ovenstående resonnement.  
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Tabell 2.24.11.1. Kommunene i Troms og Finnmark, fra minst til størst, 2020. 

Nummer Kommune Minst til størst 
1 Loppa 888 
2 Nesseby 926 
3 Berlevåg 957 
4 Hasvik 1005 
5 Lavangen 1034 
6 Dyrøy 1083 
7 Gratangen 1091 
8 Gamvik 1132 
9 Kvænangen 1191 

10 Måsøy 1225 
11 Lebesby 1290 
12 Ibestad 1361 
13 Storfjord 1829 
14 Vardø 2029 
15 Kåfjord 2071 
16 Salangen 2146 
17 Karlsøy 2200 
18 Båtsfjord 2221 
19 Karasjok 2628 
20 Lyngen 2794 
21 Kvæfjord 2839 
22 Kautokeino 2910 
23 Tana 2918 
24 Skjervøy 2927 
25 Nordkapp 3162 
26 Sørreisa 3464 
27 Porsanger 3998 
28 Bardu 4005 
29 Tjeldsund 4216 
30 Nordreisa 4861 
31 Balsfjord 5559 
32 Vadsø 5788 
33 Målselv 6640 
34 Sør-Varanger 10158 
35 Hammerfest 11448 
36 Senja 14851 
37 Alta 20789 
38 Harstad 24703 
39 Tromsø 76974 
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2.24.12. Samlet vurdering. 
 
 

Basert på de elleve faktorene som er gjennomgått i kapitlene 2.24.1 til og med 2.24.11, viser 

tabell 2.24.12.1 en samletabell for disse faktorene, der gjennomsnittet for alle faktorene er satt 

opp for de 39 kommunene som utgjør Troms og Finnmark. 

Dersom en kommune hadde vært nummer 1 på hver av de elleve tabellene, hadde dette 

gitt en snittscore på 1, mens en kommune som hadde endt som nummer 39 på alle elleve, ville 

fått et gjennomsnitt på 39. 

 Men som summen av de elleve tabellene viser, vil det som kan framstå som en fordel 

for å holde sykefraværet nede (eksempelvis en ung befolkning gjennom store 

fødselsoverskudd), samtidig kunne føre til økt sykefravær i deler av befolkningen (jfr. høye 

sykefraværstall blant gravide).  

 Folkerike kommuner, som nyter godt av høy innflytting (som igjen antas å virke gunstig 

på sykefraværet fordi høy innflytting gjerne motvirker aldring av befolkningen), antas samtidig 

å ha et mere krevende oppfølgingsarbeid av sine sykmeldte. Grunnen til dette er at det er 

vanskeligere å skaffe seg full oversikt over hele befolkningen og dermed også over den enkelte 

sykmeldte i en stor kommune enn i en liten, og at disse utfordringene vokser med kommunenes 

vekst.  

 Det kan reises gode, saklige innsigelser mot sammenstillingen i tabell 2.24.12.1. Det 

kan argumenteres for at de elleve faktorene som er sammenstilt i tabellen ikke bør vektes likt. 

Det kan også argumenteres for at noen av faktorene ikke burde vært tatt med, eller at disse 

burde vært supplert med andre. 

 Slike innsigelser vil man raskt kunne enes om. Det er imidlertid mere krevende å enes 

om hvilke faktorer det bør suppleres med, og, dersom faktorer skal vektes ulikt, hvordan denne 

vektingen i så fall skal være. Bør eksempelvis andelen eldre vektes vesentlig tyngre enn 

kommunenes størrelse? Legges det for stor vekt på utdanningsnivå, og for lite på antall ansatte 

innen ulike yrkessektorer, uavhengig av kompetanse? Bare fantasien setter grenser for hvor 

lang en slik innsigelsesliste kan gjøres. 

 Et godt utgangspunkt kan være at nedenstående tabell ikke utgjør noen endelig fasit, 

men at den likevel kan danne grunnlag for en drøfting av faktorer som kan ha betydning for 

sykefraværet, og at denne dermed kan være ett av flere bidrag til økt innsikt om sykefraværet i 

et samfunnsperspektiv. 
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 For oversiktens skyld er det først tatt med en liste over hvilke faktorer hver av 

bokstavene fra A til K utgjør. 

 

A: Inn- og utflytting. 

B: Fødselsoverskudd. 

C: Fødsler. 

D: Andel barn og unge (0 -17 år) 2020. 

E: Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder 18–49 år, 2020. 

F: Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder 50–66 år, 2020. 

G: Andel av befolkningen over 80 år, 2020. 

H: Ansatte i helsevesenet. 

I: Ansatte i helsevesenet med høyere utdannelse. 

J: Helt arbeidsledige. 

K: Kommunenes størrelse. 

 

Siden poengtallet innen hver kategori er ment å gi uttrykk for i hvilken grad den enkelte 

kommunen på dette området forventes å ha en gunstig profil for å holde sykefraværstallene 

nede eller ikke, vil snittet av de elleve kategoriene gi et bilde av samlet forskjell i profil mellom 

kommunene. 

 Kanskje noe overraskende er det ved en slik sammenstilling Båtsfjord kommune som 

kommer ut med den gunstigste profilen. Til gjengjeld finner vi som forventet mange av de 

folkerike kommunene høyt oppe på listen. I sum er det likevel riktig å hevde at bildet blir mere 

sammensatt enn man ville forventet ved kun å se på størrelse og alderssammensetning. 

 Samtidig som tabell 2.24.12.1 er lite egnet til å trekke bastante konklusjoner om årsaker 

til forskjeller i sykefravær mellom enkeltkommuner, kan den samtidig gi noen indikasjoner på 

disse forskjellene. Der tabellen i seg selv ikke bidrar til noen avklaring, er det grunn til å lete 

videre. Kan forklaringen i noen tilfeller være at sykefraværet er høyere enn det behøver å være? 

Hadde svaret på dette spørsmålet alltid vært nei, ville NAVs oppfølgingsarbeid av sykmeldte 

framstått som lite hensiktsmessig ressursbruk.  

Siden Norge ligger høyest i sykefravær i forhold til alle land det er naturlig å 

sammenligne oss med, er det all mulig grunn til å tro at målrettet oppfølgingsarbeid i alle de 39 

kommunene i Troms og Finnmark over tid vil kunne bidra til å få sykefraværet ned. I noen 

kommuner vil man kanskje kunne forvente større reduksjon enn i andre. Til et slikt 

differensieringsarbeid håper undertegnede at nedenstående tabell kan være til hjelp.   
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Tabell 2.24.12.1. Påvirkningsfaktorer for sykefravær, fra særlig gunstig (1) til særlig ugunstig (39). 
 

Kommune A B C D E F G H I J K Snitt 
Båtsfjord 2 10 37 17 3 14 3 5 28 6 6 11,909 
Alta 9 2 39 1 2 2 2 24 8 14 37 12,727 
Tromsø 6 1 36 8 1 3 1 37 1 15 39 13,455 
Kautokeino 34 4 31 3 11 15 5 2 22 5 22 14,000 
Hasvik 3 22 9 26 12 18 26 16 23 4 4 14,818 
Hammerfest 17 3 30 7 4 5 4 38 3 26 35 15,636 
Sør-
Varanger 12 9 32 15 5 11 7 35 7 8 34 15,909 
Nesseby 4 33 1 25 27 6 30 6 20 23 2 16,091 
Gamvik 1 30 17 38 7 22 10 11 34 1 8 16,273 
Sørreisa 18 11 27 9 17 13 18 1 9 34 26 16,636 
Bardu 27 5 35 6 6 1 14 18 5 39 28 16,727 
Nordkapp 13 25 10 28 15 32 8 12 18 3 25 17,182 
Harstad 19 6 33 10 10 8 12 33 2 20 38 17,364 
Nordreisa 15 15 21 5 20 9 17 30 13 18 30 17,545 
Lavangen 7 29 15 2 38 10 35 4 36 17 5 18,000 
Skjervøy 21 13 29 12 8 4 15 17 35 21 24 18,091 
Vadsø 37 8 26 13 13 19 11 7 15 22 32 18,455 
Målselv 23 7 28 11 9 7 23 10 19 38 33 18,909 
Karasjok 36 12 23 16 14 34 9 36 4 13 19 19,636 
Porsanger 22 17 13 22 23 39 6 13 21 19 27 20,182 
Vardø 16 36 8 37 18 36 20 3 31 7 14 20,545 
Salangen 26 19 4 19 24 23 21 34 14 27 16 20,636 
Måsøy 14 32 25 33 25 17 31 9 30 2 10 20,727 
Senja 20 14 34 4 22 12 19 29 12 29 36 21,000 
Storfjord 28 18 14 20 31 28 13 32 6 31 13 21,273 
Tana 11 20 38 27 16 26 16 23 11 24 23 21,364 
Lebesby 24 26 12 30 19 31 24 27 26 12 11 22,000 
Berlevåg 29 35 18 35 21 30 25 20 24 9 3 22,636 
Balsfjord 8 28 22 18 26 20 27 15 29 30 31 23,091 
Gratangen 25 31 19 23 35 33 38 21 10 16 7 23,455 
Kåfjord 30 21 11 24 32 21 34 14 33 25 15 23,636 
Kvæfjord 35 16 16 14 28 24 22 39 16 37 21 24,364 
Ibestad 5 39 2 34 39 35 39 8 25 33 12 24,636 
Tjeldsund 10 23 24 21 33 25 28 31 17 36 29 25,182 
Lyngen 38 27 6 29 30 16 33 19 32 32 20 25,636 
Loppa 39 37 7 39 29 27 37 25 37 10 1 26,182 
Kvænangen 31 34 5 31 34 29 36 22 38 28 9 27,000 
Karlsøy 33 24 3 36 36 37 32 26 27 35 17 27,818 
Dyrøy 32 38 20 32 37 38 29 28 39 11 6 28,182 
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Del 3. Demografiske data 
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3.1. Befolkningsutviklingen i Norge. 

 
Statistikk om befolkningen i Norge har eksistert helt tilbake til 1700-tallet, da det daværende 

dobbeltmonarkiet Danmark-Norge utarbeidet dem fra regjeringskontorene i København.  

Fra 1735 ble statistikkarbeidet systematisert, ved at biskopene i Norge og Danmark ved 

hvert års utgang ble pålagt å innhente oversikt fra sogneprestene i byene og på landet over antall 

fødte og døde. Den første folketellingen for Danmark-Norge ble gjennomført i 1769 i regi av 

Rentekammeret i København. 

 Fra 1814, da Norge kom i union med Sverige, ble først statistikken i Norge lagt inn 

under Finansdepartementet, med opprettelse av et eget tabellkontor i 1832. I 1876 ble 

tabellkontoret skilt ut som en selvstendig enhet med navnet Det statistiske Centralbureau. 

Statistisk Sentralbyrå har siden stått for størstedelen av all offentlig statistikk i Norge 

(ca. 85 % av norsk, offentlig statistikk i 2020).* 

  Mens det i 1846 bodde vel 1,3 millioner mennesker i Norge, hadde folketallet passert 

2,2 millioner i år 1900, og 3,2 millioner i 1950. I år 2000 var vi nær 4,7 millioner nordmenn, 

mens vi i 2020 nærmet oss 5,4 millioner.  

 

 
Figur 3.1.1.1. Befolkningsutviklingen i Norge 1846-2020. 
*I den generelle delen av denne rapporten er all statistikk som ikke har andre henvisninger hentet fra Statistisk 

Sentralbyrås offentlig tilgjengelige datakilder. I noen tilfeller har undertegnede (OGB) kontaktet personell hos 

Statistisk sentralbyrå som har utarbeidet statistikkene, som ledd i å sikre at bruken av dataene er så korrekte som 

mulig.  
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3.1.1. Befolkningsutviklingen i kommuner i Troms og Finnmark med vekst, 2000-2020. 
 

Fem av fylkets seks folkerikeste kommuner er blant de åtte som hadde vekst i folketallet mellom 

2000 og 2020.  

Blant disse seks kommunene har kun Senja (som fylkets fjerde største) hatt nedgang i 

folketallet i perioden (men da gjennom samlet folketall for de fire tidligere kommunene Berg, 

Lenvik, Torsken og Tranøy, siden Senja som selvstendig kommune ikke har eksistert før 2020). 

Veksten fra 2000 til 2020 er størst for Tromsø, både i absolutte tall og i prosent 

(+30,1%). For de fem største kommunene, med unntak av Harstad (+4,6 %), er det sammenfall 

mellom kommunens folketall og så vel absolutt som prosentvis vekst, slik at Alta, Hammerfest 

og Sør-Varanger følger etter Tromsø, både i størrelse og i absolutt og prosentvis vekst. 

Også Nordreisa, Bardu og Sørreisa har hatt vekst i folketallet i tjueårsperioden, som 

henholdsvis nummer 10, 12 og 14 i folketall blant fylkets 39 kommuner pr 1/1-20. 

Fem av kommunene med vekst ligger i Troms, og tre i Finnmark. Mens ingen av 

kommunene i Finnmark med under 10.000 innbyggere i 2020 har hatt vekst i tjueårsperioden, 

har tre av Tromskommunene hatt det. 

 

Kommune 2000 2020 Endring 
Prosentvis 
endring 

Tromsø 59145 76974 17829 30,1 

Alta 16837 20789 3952 23,5 

Hammerfest 10319 11448 1129 10,9 

Sør-Varanger 9532 10158 626 6,6 

Sørreisa 3294 3464 170 5,2 

Harstad 23627 24703 1076 4,6 

Bardu 3889 4005 116 3 

Nordreisa 4821 4861 40 0,8 
Tabell 3.1.1.1. Endring i folketall blant kommunene som hadde vekst i perioden 2000-2020.  
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3.1.2. Befolkningsutviklingen i kommuner med nedgang i folketall mellom 0 og 10 
prosent. 
 

13 kommuner hadde en tilbakegang i folketallet mellom 0 og 10 prosent i perioden 2000 til 

2020. Kommunene har stor variasjonsbredde i innbyggertall, fra Senja som den største, til 

Nesseby som den minste.  

 Siden Senja først ble selvstendig kommune i 2020, kan det være av interesse å se på 

utviklingen for de fire kommunene som ble slått sammen til den nye kommunen 1. januar -20. 

 Lenvik, som den folkerikeste av de fire tidligere kommunene, hadde i 2000 11.039 

innbyggere. Dette tallet steg til 11.679 i 2019. Tranøy hadde i samme periode en tilbakegang 

fra 1.695 til 1.513, mens folketallet i Torsken gikk ned fra 1.166 til 931 i perioden. Berg hadde 

i 2000 1.111 innbyggere, mens folketallet i 2019 var 888.  

Dette innebærer at mens Lenviks folketall vokste med 640 gjennom nitten år, var 

tilbakegangen i de tre kommunene Lenvik ble slått sammen med, til sammen eksakt den samme 

(640) mellom 2000 og 2019, og samlet vekst for de fire kommunene mellom 2000 og 2019 ble 

dermed 0. I løpet av 2019 gikk så folketallet for de fire kommunene som ble til Senja 1. januar 

2020 ned fra 15.011 til 14.851, noe som dermed nøyaktig svarer til nedgangen i hele 

tjueårsperioden.  

Selv om det ikke foreligger data for de fire tidligere kommunene for 2020 (kun for den 

nye kommunen Senja samlet), er det grunn til å tro at tilbakegangen mellom 2019 og 2020 

skyldes fortsatt nedgang i folketallet i de tidligere kommunene Berg, Torsken og Tranøy, og at 

en eventuell fortsatt vekst i Lenvik ikke har vært høy nok mellom 2019 og 2020 til å kunne 

kompensere for denne nedgangen. Dette kan samsvare med utviklingen i Alta og Hammerfest 

og de fleste kommuner i Norge med sentrumsstruktur og spredt bosetning med avstand til 

senteret.  Over tid sentraliseres bosetningen i kommunen fra distriktene inn mot senteret. En 

slik utvikling lar seg kartlegge over tid, blant annet ved å følge tidsserier for valgkretser i de 

enkelte kommunene. 

Siden Tjeldsund har blitt slått sammen med Skånland til ny kommune, med Tjeldsund 

som navn også for den nye kommunen, kan det, som for Senja, være av interesse å se på 

utviklingen i tidligere Tjeldsund og Skånland kommuner.  

Tjeldsunds innbyggertall i 2000 var 1527, mens det i 2019 var 1259 (-268/ -17,5 %). I 

samme periode gikk Skånland tilbake fra 3.109 til 3.009 innbyggere (-100/ -3,2 %). I sum gikk 

dermed de to kommunene tilbake med 369 innbyggere mellom 2000 og 2019. Ytterligere 

nedgang fra 2019 til 2020 var på 52 for kommunene til sammen. 



 

 235 

Åtte av kommunene med nedgang mellom 0 og 10 prosent i siste tjueårsperiode ligger 

i Troms og fem i Finnmark. Tre av kommunene (Kautokeino, Karasjok og Bardu) er rene 

innlandskommuner uten kystlinje, mens Målselv har kun en svært begrenset kystlinje (30km2 

med sjøarealer innerst i Malangsfjorden).  

 

Kommune 2000 2020 Endring 
Prosentvis 
endring 

Skjervøy 2934 2927 -7 -0,2 

Senja 15011 14851 -160 -1,1 

Lavangen 1052 1034 -18 -1,7 

Storfjord 1872 1829 -43 -2,3 

Balsfjord 5749 5559 -190 -3,3 

Nesseby 965 926 -39 -4,0 

Tana 3074 2918 -156 -5,1 

Kautokeino 3068 2910 -158 -5,1 

Vadsø 6130 5788 -342 -5,6 

Målselv 7054 6640 -414 -5,9 

Salangen 2346 2146 -200 -8,5 

Tjeldsund 4636 4216 -420 -9,1 

Karasjok 2901 2628 -273 -9,4 
Tabell 3.1.2.1. Endring i folketall blant kommunene som hadde nedgang i folketallet med mellom 0 
og 10 prosent i perioden 2000-2020. 
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3.1.3. Befolkningsutviklingen i kommuner med nedgang i folketall mellom 10 og 15 
prosent. 
 

Ni kommuner i Troms og Finnmark hadde mellom ti og femten prosent nedgang i folketallet 

mellom 2000 og 2020. Tilbakegangen var størst i Kvæfjord (-13,6 %) og minst i Nordkapp og 

Båtsfjord (begge -10,1 %). Fem av kommunene er Tromskommuner, mens fire ligger i 

Finnmark. Den prosentvise tilbakegangen er minst i de fire Finnmarkskommunene, og størst i 

Tromskommunene, men forskjellene innbyrdes i prosentvis tilbakegang er relativt små. 

 Målt i absolutte tall har Porsanger den største tilbakegangen, med 453 personer, 

etterfulgt av Kvæfjord (448) og Lyngen (431). Gamvik har lavest nedgang i antall personer  

(-156), etterfulgt av Lebesby (-173). 

 Spesielt for de minste kommunene gir selv en mindre nedgang i folketall store 

prosentvise utslag.  Når man studerer utviklingen i enkeltår, finner man at Gamvik har hatt en 

vekst i folketallet fra 2012, slik at den negative befolkningsutviklingen i kommunen til dels har 

snudd.  

 

Kommune 2000 2020 Endring 
Prosentvis 
endring 

Nordkapp 3517 3162 -355 -10,1 

Båtsfjord 2470 2221 -249 -10,1 

Porsanger 4451 3998 -453 -10,2 

Lebesby 1463 1290 -173 -11,8 

Karlsøy 2496 2200 -296 -11,9 

Gamvik 1288 1132 -156 -12,1 

Kåfjord 2369 2071 -298 -12,6 

Lyngen 3225 2794 -431 -13,4 

Kvæfjord 3287 2839 -448 -13,6 
Tabell 3.1.3.1. Endring i folketall blant kommunene som hadde nedgang i folketallet med mellom 10 
og 15 prosent i perioden 2000-2020. 
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3.1.4. Befolkningsutviklingen i kommuner med nedgang i folketall over 15 prosent. 
 

Ni av kommunene i Troms og Finnmark hadde en nedgang på mer enn 15 prosent fra 2000 til 

2020. Fire av kommunene ligger i Troms, og fem i Finnmark.  

Vardø hadde den største tilbakegangen av disse ni kommunene, målt i antall personer  

(-676). Dette er også den største nedgangen i folketall når alle fylkets kommuner betraktes 

samlet.  

Loppa hadde den største prosentvise tilbakegangen (-37,7 %) av de ni kommunene, som 

dermed også er den største prosentvise tilbakegangen av alle kommunene i Troms og Finnmark. 

Med unntak av Vardø, hadde alle de aktuelle kommunene et folketall på under 1.800 

innbyggere i 2000, og under 1.400 innbyggere i 2020. 

Ingen av kommunene i Troms og Finnmark med innbyggertall under 3.000 innbyggere 

i 2000 har hatt vekst i folketallet når tjueårsperioden betraktes under ett, mens enkeltkommuner, 

også med innbyggertall på 2.000 eller lavere, kan ha hatt dette i enkeltår eller i perioder av 

tjueårsperioden.  

Utviklingen i hele perioden for hver av kommunene vises gjennom grafer i de neste 

kapitlene for å gi et kontinuerlig bilde av kommunenes folketallsutvikling i perioden. 

 

 

Kommune 2000 2020 Endring 
Prosentvis 
endring 

Hasvik 1200 1005 -195 -16,3 
Kvænangen 1435 1191 -244 -17,0 
Måsøy 1477 1225 -252 -17,1 
Gratangen 1345 1091 -254 -18,9 
Dyrøy 1337 1083 -254 -19 
Berlevåg 1236 957 -279 -22,6 
Ibestad 1763 1361 -402 -22,8 
Vardø 2705 2029 -676 -25,0 

Loppa 1426 888 -538 -37,7 
Tabell 3.1.4.1. Endring i folketall blant kommunene som hadde nedgang i folketallet med over 15 
prosent i perioden 2000-2020. 
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3.2. Gjennomsnittlig levealder i Norge. 

 

Gjennomsnittlig levealder i Norge har økt for både menn og kvinner i hele etterkrigstiden. 

Fortsatt lever kvinner i gjennomsnitt lenger enn menn. Men forskjellen mellom kjønnene har 

blitt gradvis mindre.   

 Menns forventede gjennomsnittlige levealder i 1967 var 71,3* år, mens den for kvinner 

var 76,9 år, som altså i snitt ga kvinner en utsikt til å leve 5,6 år lenger enn menn. I 2017 var 

tilsvarende tall 80,9 og 84,3 år (differanse 3,4 år).  

 Fra 1987 har menns forventede levealder i snitt økt med ett år for hvert tiår som har gått. 

Siden både menn og kvinner lever lenger enn før, samtidig som fødselstallene går ned, 

vil dermed andelen eldre fortsette å vokse i årene som kommer.  

  

 

 

 
Figur 3.2.1. Forventet levealder for menn og kvinner i Norge 1967–2017.* 
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3.2.1. Forventet fylkesvis levealder. 

 

Selv om gjennomsnittlig levealder øker for begge kjønn i Norge, er det store fylkesvise 

forskjeller. Når befolkningen i et fylke i snitt lever kortere enn i et annet, er det rimelig å anta 

at fylket der befolkningen forventes å ha kortest gjennomsnittlig levealder, også har høyere 

forekomst av alvorlig sykdom.  

Mens et jentebarn som ble født i Sogn og Fjordane i 2015 har en forventet levealder på 

85,2 år, er tilsvarende forventet gjennomsnittlig livslengde for en jente født i Finnmark samme 

år 82,3 år. For gutter er tilsvarende tall fra Sogn og Fjordane og Finnmark henholdsvis 80,3 og 

77,2 år (* jfr. figur 3). 

 For sykefraværet i 2020 har forventede leveutsikter blant dagens nyfødte liten relevans, 

selv om det indirekte sier noe om forventet framtidig sykelighet blant de som er barn i dag. 

Derimot kan forventet levealder blant dem som nærmer seg pensjonsalder gi en indikasjon på 

forskjeller i sykdomsforekomst mellom fylkene, som igjen kan bidra til å forklare noen av de 

fylkesvise forskjellene i sykefravær. 

 En 65 år gammel mann, bosatt i Finnmark, hadde forventede gjenstående leveår med 

16,9 år i 2015, mens tilsvarende tall for en 65-årig kvinne i samme fylke var 20,3 år. I Møre og 

Romsdal var tilsvarende tall for 65 år-gamle menn 19 år, mens kvinner i Sogn og Fjordane  i 

snitt kunne forvente å leve ytterligere 22,3 år. Tallene markerer henholdsvis det enkeltfylket 

(Finnmark) som hadde kortest leveutsikter for 65 år-gamle menn og kvinner og fylkene med 

lengst leveutsikter for menn (Møre og Romsdal) og kvinner (Sogn og Fjordane) i 2015. 

Noe (men langt fra hele) forklaringen på fylkesvise forskjeller i sykefravær kan skyldes 

økt forekomst av alvorlige sykdommer som hjerte/ karsykdommer og kreft i noen fylker, 

sammenlignet med andre. Dette kan igjen skyldes forskjeller i levevaner, som igjen har en 

sammenheng med utdanningsnivå i befolkningen. Eksempelvis er det en ganske tett 

sammenheng mellom andelen ikke-røykere og utdanningsnivået i en befolkning, der økt 

utdanning også medvirker til reduksjon i forekomsten av livsstilssykdommer. Dette vil i neste 

omgang også forventes å påvirke sykefraværet. 
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Figur 3.2.1.1. Gjennomsnittlig, fylkesvis forventet levealder for barn født mellom 2011 og 2015. 
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Figur 3.2.1.2. Gjennomsnittlig fylkesvis forventede leveår for personer som var 65 år i tidsrommet 
2011-2015.  
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3.3. Andelen kvinner og menn i Norge. 

 

I hele perioden fra de første folketellingene fant sted i Norge i 1769, har det vært flere kvinner 

enn menn i Norge. I 1846 var 50,9 prosent av befolkningen kvinner, i år 1900 51,5 og både i 

1950 og 2000 50,5 prosent.  

Men fra år 2000 har andelen menn økt, og fra 2010 har det for første gang vært flere 

menn enn kvinner i landet. I 2020 var andelen kvinner sunket til 49,5 prosent. Prognosene for 

de neste 80 årene tilsier at menn vil forbli i flertall i hele resten av århundret. 

 Endringen skyldes særlig to forhold. En årsak er at forskjellen i levesett mellom kvinner 

og menn er blitt mindre, både når det gjelder yrkesutøvelse, levevaner og risikoadferd. Dermed 

har også forskjellen i forventet levealder blitt mindre. Når menn nærmer seg kvinner i forventet 

levealder, øker også andelen menn i samfunnet. 

 Et annet forhold er økt innvandring. På 2000-tallet er det særlig menn som har flyttet 

fra utlandet til Norge på jakt etter arbeid. Fra 2006 til 2018 nettoinnvandret 42.000 flere menn 

enn kvinner til landet, noe som sterkt bidro til at det i 2010 for første gang bodde flere menn 

enn kvinner i Norge.* 

 

 

 
Figur 3.3.1. Prosentandel kvinner og menn i Norge 1846–2020.* 
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3.3.1. Fylkesvis kjønnsfordeling i Norge 2018. 
 

I 2018 var Oslo og Vestfold de eneste fylkene i landet som hadde kvinneoverskudd. Det største 

relative overskuddet av menn var i Finnmark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms. 

Før gjennomføringen av kommunereformen i 2020 var det blant landets daværende 422 

kommuner 368 som hadde overskudd av menn, mens 52 kommuner hadde høyest kvinneandel. 

Overskuddet av menn øker i takt med avstanden til kommuner med høye folketall. I de 

kommunene som har størst avstand til store befolkningssentra er mannsoverskuddet på 2,1 

prosent, mens det i kommuner tett på store befolkningssentra er 0,5.  

Oslos kvinneandel som Norges tettest befolkede område, var i 2018 på 50,14 prosent, 

mens det i Vestfold var på 50,06 prosent. 

 
Figur 3.3.1.1 Fordeling av kvinner og menn i fylkene pr 1. januar 2018.* 

(*Kilde: SSB; https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fortsatt-flere-menn-enn-

kvinner-i-norge) 
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3.4. Aldersfordeling i Norge. 

 

I takt med bedrede levekår, utviklingen av helse- og pleietjenester og innføring av ulike former 

for velferdsgoder, har andelen av befolkningen som er over 65 år økt. 5,7 prosent av Norges 

befolkning var 65 år eller eldre i 1846, 7,9 prosent i 1900, 9,5 prosent i 1950, 15,3 prosent i 

2000, mens 17,5 prosent var 65 år eller eldre i 2020. 

 Andelen av befolkningen mellom 20 og 64 år var 50,7 prosent i 1846, for så å gå ned til 

47,3 prosent i 1900. Etter en påfølgende økning, har tallene holdt seg relativt konstant gjennom 

siste 70 år, med 60 prosent i 1950, 58,8 prosent i 2000, og 59,2 prosent i 2020. 

 I 1846 var 43,6 prosent av befolkningen 19 år eller yngre. I 1900 var tallet 44,8 prosent. 

I løpet av det 20. århundret gikk deretter andelen av barn og unge ned, først til 30,5 prosent i 

1950, så til 25,9 prosent i 2000 og videre til 23,3 prosent i 2020.  

 Forventet befolkningsutvikling i Norge tilsier at det i 2030 for første gang vil være flere 

mennesker i Norge over 65 år enn barn og unge som er 19 år eller yngre.* 

 

 

 
Figur 3.4.1. Utvikling av aldersfordelingen i Norge 1846-2020. 
Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/12881/tableViewLayout1/ 
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3.5. Utdannelsesnivået i Norge. 

 
Blant mennesker i Norge som var 16 år eller eldre hadde i 2019 25 % grunnskole som sin 

høyeste utdannelse, og 37 % videregående skole, mens 3 % hadde fagskoleutdanning. 

 24,3 % hadde høyskole- eller universitetsutdannelse med studietid på 4 år eller mindre, 

mens 10,3 % hadde utdannelse ved høyskole eller universitet med mer enn 4 års varighet. 

 

 
Figur 3.5.1. Utdannelsesnivå i den norske befolkningen over 16 år 2019. 
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3.5.1. Forskjellen i utdannelsesnivå mellom kvinner og menn. 
 

Fram til 1980 var det flere menn enn kvinner som tok høyere utdannelse i Norge.*  Etter noen 

år med omtrent likt antall kvinner og menn, har kvinnelige studenter siden 1987 vært i flertall 

ved norske høyskoler og universiteter.  

Selv om det årlige antallet som har tatt høyere utdannelse har vært voksende både blant 

menn og kvinner, fra ca. 60.000 i 1973, til vel 280.000 i 2019, har forskjellen mellom kjønnene 

økt i hele perioden fra 1987 til i dag. Mens fordelingen var ca. 50/50 i perioden 1980 til 1987, 

var 59,7 prosent av de som tok høyere utdanning i Norge i 2019, kvinner (menn: 40,3%). 

Samlede tall for hele befolkningen viser at mens 30,3 prosent av menn over 16 år hadde 

høyskole- eller universitetsutdannelse i 2019, var det tilsvarende tallet for kvinner 39 prosent.  

 Kjønnsforskjellen var størst innen kortere høyskole- og universitetsutdannelse, der 29,1 

prosent av kvinnene, og 19,6 prosent av mennene, hadde slik utdannelse.  

Når det gjaldt høyskole- og universitetsutdannelse av mer enn 4 års varighet, var 

mennene fortsatt i flertall (10,7 % menn, 9,9 % kvinner).  

 

Figur 3.5.1.1 Høyeste utdannelsesnivå for kvinner og menn i Norge 2019 (%). 
*Kilde: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/442056?_ts=176cc50e7d8 
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3.5.2. Fylkesvise forskjeller i utdannelsesnivå. 
 

Blant befolkningen over 16 år økte andelen med høyskole- og universitetsutdannelse i Norge 

fra 30,4 til 33,4 prosent mellom 2013 og 2017. Økningen var størst i Oslo og Troms. 

 I Troms hadde 32,2 og i Finnmark 27,4 prosent høyere utdannelse, mens tallet for 

Nordland var 26,2. Dette innebærer at hele Nord-Norge som region, ligger under 

landsgjennomsnittet når det gjelder høyere utdanning, men at Troms har nærmet seg snittet i 

perioden. 

 I Oslo har 50,7 prosent av befolkningen over 16 år høyskole- eller 

universitetsutdannelse. Også Akershus (38,1), Sør-Trøndelag (35,7) og Hordaland (34,3) lå 

over landsgjennomsnittet. De laveste tallene hadde Østfold (26,1), Oppland (25,9) og Hedmark 

(25,8). 

 
	

 
 

 
Figur 3.5.2.1 Andel av befolkningen over 16 år med høyere utdanning i 2017. 
*Kilde: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/her-er-okningen-i-hoyere-utdanning-storst  
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3.6. Innvandring til Norge. 

 

Tall fra 1. januar 2020 viser at størstedelen av innvandringen til Norge skjer fra Europa. Land 

som tilhører EU/ EØS-området utgjør per denne dato 39,4 % av innvandrere* og barn av 

innvandrere i Norge. 

 Asia, inkludert Tyrkia (også europeisk del) utgjør den nest største gruppen, med 33,5%. 

Deretter følger Afrika (14 %) og resten av Europa utenom land innenfor EU/EØS-området (8,6 

%). Alle øvrige områder, som Sør- og Mellom-Amerika, Nord-Amerika og Oseania utgjør hver 

under 3 % av bosatte innvandrere og barn av innvandrere i Norge. 

 

 
 
 

 
Figur 3.6.1 Fordelingen av innvandrere og barn av innvandrere, i Norge, fordelt på 
opprinnelsesregion. 
*Kilde: SSB; https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef 
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3.6.1. Innvandring til Norge ut fra opprinnelsesland. 
 

I 2020 bodde det 790.500 innvandrere* i Norge. Dette utgjorde 14,7 prosent av befolkningen. 

Antall innvandrere økte med 25.400 fra 2019 til 2020. 

 Barn som er født i Norge av innvandrerforeldre utgjorde ved inngangen til 2020 188.800 

personer (3,5 % av totalbefolkningen). Dette er en økning på 9.500 personer fra året før. Når 

innvandrere og barn av innvandrere summeres, innebærer dette et samlet tall på 979.300 

personer (18,2 % av befolkningen). 

 Begrepet innvandring inkluderer enhver med annet enn norsk statsborgerskap som 

flytter fra utlandet til Norge for å bosette seg fast her. Dette innebærer at både kong Haakon og 

kong Olav var innvandrere, og at Norges nåværende konge kommer inn under kategorien 

«norskfødt barn av innvandrere». For mange av oss behøver vi ikke å gå mange slektsledd 

tilbake for å finne at vi også selv har bakgrunn fra en eller flere innvandrerfamilier. 

 Størst andel av innvandrerne (inkludert norskfødte barn av innvandrere) kommer fra 

Polen, etterfulgt av Litauen og Somalia. 

 

 
 

 
Figur 3.6.1.1 De ti største innvandrergruppene til Norge, fordelt ut fra opprinnelsesland. 
*Kilde: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/nesten-15-prosent-er-innvandrere 
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3.6.2. Andelen innvandrere og barn av innvandrere i Norges fylker, 2019. 
 

Til grunn for nedenstående figur er prosentvis andel innvandrere og norskfødte barn av 

innvandrere i hvert av fylkene i 2019 valgt, selv om det også foreligger tilgjengelige data for 

2020. Endringene fra 2019 til 2020 antas å være så beskjedne at en tilsvarende figur for 

påfølgende år vil vise marginale endringer.  

Men siden data fra 2020 inneholder tall basert på de nye regionene og ikke tidligere 

fylkesstruktur, vil data for 2019 i større grad kunne vise forskjeller mellom tilgrensende fylker 

enn når statistikk for de sammenslåtte fylkene legges til grunn. Et nærliggende eksempel på 

dette er andel innvandrere i Troms og Finnmark.  

Som det framgår av nedenstående figur har Finnmark i sum en andel innvandrere og 

barn av innvandrere på nær 15 prosent (13,5 % / 1,4 %), mens tilsvarende tall for Troms er 12,2 

prosent (10,9 % / 1,3 %).  Som dette eksemplet viser kan også tilgrensende fylker og regioner 

ha relativt store forskjeller i andel innvandrere.  

Også internt i hvert fylke, vil det mellom kommunene være store variasjoner i andel fast 

bosatte innvandrere. Dette vil bli nærmere beskrevet i et senere kapittel, med omtale av 

tilsvarende data internt i Troms og Finnmark. 

 

 
Figur 3.6.2.1 Andel innvandrere og barn av innvandrere i fylkene i Norge 2019. 
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3.6.3. Netto innflytting til fylkene fra utlandet, sammenlignet med flytting mellom 
fylkene. 

 

I 2019 var det vel 25.000* flere mennesker som meldte flytting fra utlandet til Norge enn de 

som meldte utflytting fra Norge til utlandet. Tallene inneholder alle som meldte inn- og 

utflytting, uavhengig av nasjonalitet, og inkluderer dermed også norske statsborgere som har 

flyttet til og fra Norge. 

 Når tallene sammenlignes med flyttinger mellom norske fylker, hadde alle norske fylker 

overskudd av innflyttere fra utlandet i 2019. Oslo hadde høyest netto innflytting (6112), mens 

Finnmark hadde lavest (249).  

 Ti av 18 fylker hadde i 2019 netto utflytting til andre fylker (flere som flyttet til annet 

fylke enn de som flyttet inn fra annet fylke). Når tallene for netto innflytting fra andre fylker og 

netto innflytting fra utlandet summeres, har fem av disse ti fylkene likevel positiv netto 

innflytting, fordi innflyttingen fra utlandet til det aktuelle fylket er større enn utflyttingen fra 

fylket til andre fylker.  

Trøndelag hadde netto utflytting til andre fylker med 528 personer. Siden fylket 

samtidig hadde netto innflytting fra utlandet på 2448 personer, hadde fylket likevel et 

overskudd av innflyttere på 1920 personer. Rogaland hadde relativt sammenfallende tall med 

Trøndelag, og ville også uten innflyttingen fra utlandet hatt netto utflytting i 2019, slik Oppland, 

Telemark og Hordaland ville hatt det. 

 Når tallene for netto inn/utflytting mellom fylkene og til og fra utlandet summeres, var 

det fem fylker (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark) som 

hadde netto utflytting i 2019. For disse fylkene bidro innflyttingen fra utlandet i betydelig grad 

til å redusere netto utflytting.  

Møre og Romsdal ville hatt en netto utflytting på nær 1000 mennesker uten innflytting 

fra utlandet, mens innflyttingen fra utlandet førte til at samlet netto utflytting kun ble på 18 

personer. For Sogn og Fjordane kompenserte innflyttingen fra utlandet for 63,8 % av 

utflyttingen til andre fylker (486 innflyttere fra utlandet/ 762 utflyttere til andre fylker). I 

Nordland var tilsvarende tall 54,7 %, i Troms 46,3 % og i Finnmark 35,8 %. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 252 

Fylke Fra utlandet Mellom fylker Sum 

Østfold 765 1741 2506 

Akershus 3092 3742 6834 

Oslo 6112 780 6892 

Hedmark 655 320 975 

Oppland 735 -545 190 

Buskerud 1172 685 1857 

Vestfold 536 910 1446 

Telemark 580 -371 209 

Aust-Agder 371 155 526 

Vest-Agder 705 111 816 

Rogaland 2593 -729 1864 

Hordaland 2216 -572 1644 

Sogn og Fj. 486 -764 -278 

Møre og R. 954 -972 -18 

Trøndelag 2448 -528 1920 

Nordland 949 -1736 -787 

Troms 709 -1531 -822 

Finnmark 249 -696 -447 

Sum fylker 25327 0 25327 
Tabell 3.6.3.1.* Netto innvandring fra utlandet til Norge og mellom norske fylker i 2019, samt sum 
netto innvandring fra utlandet og mellom fylker. 
*Kilde: Statistisk Sentralbyrå; https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flytting 
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3.6.4. Andel innvandrere og barn av innvandrere i Troms og Finnmark. 
 

Troms og Finnmark har i gjennomsnitt en lavere andel innvandrere enn for Norge samlet (1/1-

20: 18,2 %), med 14,9 prosent (1/1-19, inkludert norskfødte barn av innvandrere) i Finnmark 

og 12,2 prosent i Troms. 

Variasjonen i hvor stor andel av befolkningen som har innvandrerbakgrunn eller er 

første generasjons barn av innvandrere, er betydelig mellom kommunene i Troms og Finnmark. 

  

Tallene fra 1. januar 2020 viser at mens 28,3 prosent av befolkningen i Gamvik var 

innvandrere eller barn av innvandrere, var tilsvarende tall i Lyngen 5,9 prosent, som de to 

kommunene med henholdsvis høyest og lavest andel innvandrere og norskfødte barn av 

innvandrere. 
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3.6.5. Kommuner med innvandrerandel over 10 prosent. 
 

De ti kommunene som har den høyeste andelen innvandrere er alle typiske kystkommuner med 

fiskeri som en viktig næringsvei i kommunen. Ni av disse ti kommunene ligger i Finnmark.  

Figur 3.2.5.1.1 viser de 21 kommunene som har en andel på 10 prosent eller mer, der 

Ibestad på 21. plass har 10,4 prosent og Senja som nummer 20 har en andel på 10,5 prosent.  

Gamvik topper listen med 28,3 prosent innvandrere og barn av innvandrere. Båtsfjord 

som nummer to etter Gamvik har 26,7 prosent, mens Hasvik på tredjeplass har 21,8 prosent 

innvandrere og barn av innvandrere.  

 

 
Figur 3.6.5.1. Prosentvis andel innvandrere og barn av innvandrere for kommuner i Troms og 
Finnmark der andelen er mer enn 10 prosent. 
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3.6.6. Kommuner med innvandrerandel under 10 prosent. 
 

18 av Troms og Finnmarks 39 kommuner har en prosentvis innvandringsandel på under ti 

prosent i 2020. Som anført over har Lyngen aller lavest andel (5,9 %) etterfulgt av Kåfjord med 

6,2 prosent og Dyrøy (6,4 %). 

 Harstad (9,2 %) og Alta (9,5 %) er henholdsvis fylkets nest og tredje største kommuner 

i folketall. Sammenlignet med Tromsø (13,4 %), Hammerfest (16,3 %) og Sør-Varanger 15 %, 

jf. figur 3.2.5.1.1), har de to kommunene en klart lavere innvandrerandel. 

Kommunene Kautokeino, Karasjok og Bardu er rene innlandskommuner, uten kystlinje, 

mens Målselv kun har en svært begrenset lystlinje. Alle disse fire kommunene har en andel 

innvandrere på 7 prosent eller lavere. En årsak til dette kan være at mens fiskemottak 

tradisjonelt har hatt en høy andel utenlandsk arbeidskraft, har skogbruk, landbruk, reindrift og 

andre primærnæringer som henter råstoffet på land, tradisjonelt hentet sin arbeidskraft lokalt 

og ikke via innvandring fra utlandet. 

  

 
Figur 3.6.6.1 Prosentvis andel innvandrere og barn av innvandrere for kommuner i Troms og 
Finnmark der andelen er mindre enn 10 prosent.  
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3.6.7. Prosentvis sysselsetting av innvandrere sammenlignet med andel sysselsatte i den 
øvrige befolkningen. 

 

Hvor stor andel av en gitt, definert befolkning som er innvandrere, gir ingen selvstendig 

indikasjon på hvordan tilstanden i den samme befolkningen generelt er. Det er likevel, som vist 

tidligere i rapporten, slik at innvandring bidrar til å motvirke negative fraflyttingstall, og dermed 

til å holde bosettingen oppe. 

Et sentralt spørsmål knyttet til innvandring er i hvor stor grad mennesker som flytter fra 

utlandet til Norge, lykkes i å komme inn i det alminnelige arbeidsmarkedet, slik at de over tid 

blir i stand til å forsørge seg selv og sin familie. Nedenstående tabeller er basert på data fra 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.*  

Tallene viser at det er store innbyrdes forskjeller mellom kommunene i Troms og 

Finnmark, ikke bare når det gjelder andelen innvandrere, men også med hensyn til hvor mange 

av dem som er i aktivt arbeid. 

Gjennomsnittstall for kommunene samlet viser at blant innvandrere i yrkesaktiv alder 

var 63,9 prosent i arbeid ved inngangen til 2020, mens tilsvarende tall for ikke-innvandrere var 

64,2 prosent. I praksis er det altså, når alle kommunene i Troms og Finnmark betraktes under 

ett, minimal forskjell i sysselsettingsgrad mellom innvandrere og ikke-innvandrere.  

I 18 av kommunene er andelen blant innvandrere som er i arbeid, høyere enn blant ikke-

innvandrere, mens ikke-innvandrere har høyere sysselsettingsgrad enn innvandrere i 21 av 

kommunene.  

Når kommunene betraktes enkeltvis, finnes det store innbyrdes variasjoner både i andel 

sysselsatte totalt og i forskjeller mellom sysselsatte innvandrere og ikke-innvandrere i samme 

kommune. Tendensen synes å være at i kommuner med høy generell sysselsetting, er den gjerne 

også høy blant innvandrere, mens kommuner med lav sysselsetting har særlig lav sysselsetting 

blant innvandrere, sammenlignet med ikke-innvandrere.  

Et eksempel på det første er Skjervøy, som har den høyeste andelen sysselsatte blant 

innvandrere av alle kommunene i Troms og Finnmark, der sysselsettingen blant innvandrere er 

6,8 prosentpoeng høyere enn blant ikke-innvandrere.  

Til sammenligning har Salangen den laveste andelen innvandrere i arbeid (46,5%). 

Tilsvarende tall for øvrig befolkning er 63,6%, som medfører den største forskjellen i 

sysselsetting mellom innvandrere og ikke-innvandrere i noen av kommunene i Troms og 

Finnmark (17,1 prosentpoeng flere ikke-innvandrere enn innvandrere er i arbeid).  
(*Kilde: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk).  
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3.6.8. Andel av innvandrere og ikke-innvandrere i arbeid i kommuner med andel 
sysselsatte innvandrere over 65%. 

 

15 av kommunene i Troms og Finnmark har en høyere sysselsettingsgrad enn 65 % blant 

innvandrere i yrkesaktiv alder. Elleve av disse kommunene har en høyere sysselsettingsgrad 

blant innvandrere enn blant den øvrige befolkningen. 

 Mens gjennomsnittlig sysselsettingsgrad blant innvandrere i disse 15 kommunene er 

70,2 %, er tilsvarende tall i den øvrige befolkningen 65,4 %. 

 Skjervøy har den høyeste sysselsettingsgraden blant innvandrere av alle kommunene i 

Troms og Finnmark (72,8 %), mens Lebesby har den største forskjellen mellom sysselsatte 

innvandrere og øvrige befolkning (+12,1 prosentpoeng i favør av innvandrere). 

 Tromsø har høyest andel yrkesaktive blant ikke-innvandrere (71,8 %) blant alle 

kommunene i Troms og Finnmark, med bare noe lavere sysselsetting blant innvandrere 

(69,7%), en differanse på -2,1 prosentpoeng. 

 

Kommune 
(gruppe 1) 

Andel 
innvandrere 
(%) 

Innvandrere i 
arbeid (%) 

Øvrig 
befolkning i 
arbeid (%) 

Innvandrere – 
øvrige befolkn. 
(%poeng) 

Skjervøy 15,2 72,8 66 6,8 
Berlevåg 16,8 72,2 64,1 8,1 
Lebesby 17,0 72,1 60 12,1 
Karasjok 6,8 71,6 67,3 4,3 
Målselv 6,5 71,6 69,9 1,7 
Gratangen 12,9 71,3 60,4 10,9 
Kåfjord 6,2 70,8 61,8 9,0 
Måsøy 18,0 70,4 60,5 9,9 
Balsfjord 8,2 69,8 65,7 4,1 
Tromsø 13,4 69,7 71,8 -2,1 
Båtsfjord 26,7 69,6 62,3 7,3 
Hammerfest* 16,3 69,6 71,3 -1,7 
Karlsøy 12,6 68,8 64,7 4,1 
Alta 9,5 66,3 68,3 -2,0 
Kautokeino 7,0 65,8 66,9 -1,1 

Tabell 3.6.8.1 Andel av befolkningen som er innvandrere, andelen av innvandrere i arbeid, øvrig 
befolkning i arbeid, og differanse i prosentpoeng mellom innvandrere og øvrig befolkning i arbeid, 
ved sysselsettingsgrad over 65 % blant innvandrere.  
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3.6.9. Andel av innvandrere og ikke-innvandrere i arbeid i kommunene med andel 
sysselsatte innvandrere mellom 60 og 65%. 

 

15 av kommunene i Troms og Finnmark har en sysselsettingsandel blant innvandrere på mellom 

60 og 65%. Sju av disse kommunene har en høyere sysselsettingsgrad blant innvandrere enn 

blant den øvrige befolkningen. 

 Mens gjennomsnittlig sysselsettingsgrad blant innvandrere i disse 15 kommunene er 

62,9 prosent, er tilsvarende tall i den øvrige befolkningen 63,5 prosent. 

 Samtidig som Harstad har den høyeste andelen sysselsatte innvandrere (64,8%) i denne 

gruppen, har kommunen høyere andel sysselsatte blant den øvrige befolkningen (66,5%). 

Hasvik har størst forskjell i sysselsetting mellom innvandrere og øvrige befolkning i favør av 

innvandrere (5,4 prosentpoeng), mens Senja* har størst forskjell i sysselsetting i favør av ikke-

innvandrere (5,3 prosentpoeng). 

 

Kommune 
(gruppe 2) 

Andel 
innvandrere (%) 

Innvandrere i 
arbeid (%) 

Øvrig 
befolkning i 
arbeid (%) 

Innvandrere – 
øvrige befolkn. 
(%poeng) 

Harstad 9,2 64,8 66,5 -1,7 
Tana 11,0 64,3 63,6 0,7 
Hasvik 21,8 64,2 58,8 5,4 
Tjeldsund* 8,3 63,9 61,1 2,8 
Sør-Varanger 15,0 63,8 68.0 -4,2 
Lyngen 5,9 63,6 64,1 -0,5 
Sørreisa 8,3 63,4 67,0 -3,6 
Loppa 14,2 63,3 59,2 4,1 
Gamvik 28,3 62,5 60,5 2,0 
Nordreisa 7,1 62,0 65,2 -3,2 
Kvænangen 6,7 61,8 61,6 0,2 
Nordkapp 15,8 61,6 65,6 -4,0 
Senja* 10,5 61,4 66,7 -5,3 
Ibestad 10,4 61,2 60,1 1,1 
Porsanger 8,1 61,2 64,4 -3,2 

Tabell 3.6.9.1. Andel av befolkningen som er innvandrere, andelen av innvandrere i arbeid, øvrig 
befolkning i arbeid, og differanse i prosentpoeng mellom innvandrere og øvrig befolkning i arbeid, 
ved sysselsettingsgrad mellom 60 % og 65 % blant innvandrere.  
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3.6.10. Andel av innvandrere og ikke-innvandrere i arbeid i kommuner med andel 
sysselsatte innvandrere under 60%. 

 
Ni av kommunene i Troms og Finnmark har en sysselsettingsgrad blant innvandrere på under 

60%. Ingen av disse kommunene har høyere sysselsettingsgrad blant innvandrere enn i den 

øvrige befolkningen. 

Mens gjennomsnittlig sysselsettingsgrad blant innvandrere i disse ni kommunene er 

55,2 prosent, er tilsvarende tall for den øvrige befolkningen 63,4 prosent (en differanse på 8,2 

prosentpoeng). 

Salangen har den laveste sysselsettingsgraden blant innvandrere, og også den største 

forskjellen i prosentpoeng i forhold til sysselsettingen i den øvrige befolkningen (63,6 % 

sysselsatte), med 17,1 prosentpoeng.  

 

Kommune 
(gruppe 3) 

Andel 
innvandrere 
(%) 

Innvandrere i 
arbeid (%) 

Øvrig 
befolkning i 
arbeid (%) 

Innvandrere – 
øvrige befolkn. 
(%poeng) 

Kvæfjord 8,6 59,3 63,5 -4,2 
Bardu 6,8 58,6 74,7 -16,1 
Lavangen 7,6 56,7 59,7 -3,0 
Dyrøy 6,4 56,6 58,5 -1,9 
Storfjord 8,6 55,6 62,2 -6,6 
Vardø 17,4 55,0 60,4 -5,4 
Nesseby 10,9 54,7 60,7 -6,0 
Vadsø 14,2 54,2 67,2 -13,0 
Salangen 11,5 46,5 63,6 -17,1 

Tabell 3.6.10.1 Andel av befolkningen som er innvandrere, andelen av innvandrere i arbeid, øvrig 
befolkning i arbeid, og differanse i prosentpoeng mellom innvandrere og øvrig befolkning i arbeid, 
ved sysselsettingsgrad under 60 % blant innvandrere.  
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3.6.11. Mulige sammenhenger mellom folketall, sysselsettingsgrad generelt, og blant 
innvandrere. 

 

Når man sammenstiller snittresultatene fra ovenstående tre tabeller, har gruppen av 

kommuner med høyest prosentvis andel sysselsatte innvandrere også flest innvandrere 

(70,2%/ 12,9%), målt som andel av befolkningen, og har også større andel sysselsatte blant 

innvandrere enn blant den øvrige befolkningen. 

Samtidig har gruppe 1 også den høyeste andelen sysselsatte blant den øvrige 

befolkningen (65,4%). Her er imidlertid forskjellen i grad av sysselsetting mellom de tre 

gruppene liten (2%). 

 
 

Kommune 
Andel 
innvandrere 
(%) 

Innvandrere i 
arbeid (%) 

Øvrig 
befolkning i 
arbeid (%) 

Innvandrere – 
øvrige befolkn. 
(prosentpoeng) 

Gruppe 1 12,9 70,2 65,4 4,8 

Gruppe 2 12,0 62,9 63,5 -0,6 

Gruppe 3 10,2 55,2 63,4 -8,2 
Gjennomsnitt 
kommuner 11,9 63,9 64,2 -0,3 
Mediantall 
kommuner 10,5 63,8 64,1 -1,1 

Tabell 3.6.11.1 Andel sysselsatte blant innvandrere og øvrig befolkning. 
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3.7. Fødsler i Troms og Finnmark. 
 

Det ble til sammen født 4334 barn i Troms og Finnmark i 1951. Tallet hadde ved utgangen av 

2019 sunket til 2310, en nedgang på 47 %.   

Parallelt hadde folketallet for de to tidligere fylkene vokst med mer enn 60.000 i 

perioden. Nedgangen i fødsler utgjør dermed relativt dramatisk, og vil over tid ha stor betydning 

for befolkningens alderssammensetning. 

 

 
Figur 3.7.1. Antall fødsler i Troms og Finnmark. 1951-2019. 

 

Andelen nyfødte utgjorde 2,2 prosent av hele folketallet i Troms i 1951, mens tallet hadde 

sunket til 0,95 % i 2019. Tilsvarende tall for Finnmark var henholdsvis 2,7 og 0,96 %.  

I Norge var fruktbarhetsraten for kvinner 2,50 i 1972, mens denne hadde sunket til 1,62 

i 2017. Utviklingen i Troms og Finnmark følger denne nasjonale trenden. En fruktbarhetsrate 

under 2,1 innebærer at befolkningen ikke vil kunne reprodusere seg selv, og at folketallet over 

tid vil gå ned uten innvandring.  

For kommunene i Troms og Finnmark innebærer dette at det ikke kan forventes vekst i 

folketallet i andre kommuner enn de som har en netto innflytting som kompenserer for lave 

fødselstall. Utviklingen vil bli særlig dramatisk i kommuner med et betydelig 

fødselsunderskudd. 
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3.7. Fødselsoverskudd i Troms og Finnmark. 

 

Utviklingen av fødselsoverskudd (antall fødte minus antall døde i et definert tidsintervall, 

vanligvis per år) i kommunene i Troms og Finnmark gir en indikasjon på endringen i 

alderssammensetningen i hver av kommunene i fylket over tid.  

I kommuner der det gjennomgående foreligger høye fødselsoverskudd, vil aldringen i 

befolkningen forventes å skje langsommere enn i kommuner med fødselsunderskudd. Denne 

trenden vil forsterkes dersom kommuner med store fødselsoverskudd også har netto innflytting, 

siden det gjerne er den yngre delen av befolkningen som flytter, mens den eldre delen av 

befolkningen blir igjen.  

I kommuner som både har fødselsunderskudd og samtidig stor utflytting (som i sum 

også innebærer rask nedgang i folketallet) vil det dermed kunne forventes at 

gjennomsnittsalderen i befolkningen vil øke raskere enn i kommuner med fødselsoverskudd og 

netto innflytting. 

Samtlige kommuner i Troms og Finnmark hadde fødselsoverskudd i 1951. Tallene 

speilet i det vesentlige folketallet, med høyest overskudd i de to folkerikeste kommunene 

Harstad (191) og Tromsø (148), og tilsvarende lavere overskudd blant de minste kommunene, 

som Lavangen, Dyrøy (begge 15), Berlevåg (19) og Nesseby (20), men med noen unntak. Et 

eksempel på dette var Hasvik, Finnmarks den gang nestminste kommune etter Nesseby. Hasvik 

hadde likevel et fødselsoverskudd i 1951 på 45.  

De som ble født i 1951 ble alderspensjonister i 2018. Høye fødselsoverskudd på 50- og 

60-tallet, men med nedgang i de påfølgende tiårene, gir en forventet forskyvning av 

alderssammensetningen, slik at man i kommuner som har hatt denne utviklingen (eventuelt 

forsterket med høy fraflytting), i 2020 vil forvente å ha en høy andel eldre arbeidstakere. 

Med unntak for Kvæfjord i 1958 (-3) og Tjeldsund i 1969 (-2) var det fra 1951 til 1972 

fødselsoverskudd i samtlige kommuner som i dag utgjør Troms og Finnmark. Etter det har det 

i enkeltår vært vekslende underskudd i ulike kommuner i regionen, etter hvert med økende 

antall kommuner med fødselsunderskudd. Eksempelvis hadde kommunene Ibestad, Gratangen, 

Lavangen, Salangen, Dyrøy og Nesseby alle fødselsunderskudd i 1977.  

I 1995 hadde ti av 39 kommuner fødselsunderskudd, i 2005 hadde 20 kommuner dette, 

og pr 1. januar 2020 var tallet økt til 29. Den minste av kommunene med fødselsoverskudd var 

da Båtsfjord, med 2476 innbyggere. I alle kommuner med folketall lavere enn dette døde det 

flere mennesker enn det ble født i 2019. 
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 Når tallene for Troms og Finnmark betraktes fylkesvis for perioden 1951 til 2020, viser 

disse at fødselsoverskuddet i Troms var på sitt høyeste i 1967, med 1808, hvorpå overskuddet 

var fallende fram til 1987. Etter en fornyet vekst fram til 1995, har imidlertid 

fødselsoverskuddet i Troms vist en nedadgående trend fra 1996, med det så langt laveste 

fødselsoverskuddet ved utgangen av 2019 (216). 

 Fødselsoverskuddet for Finnmark følger samme trend som Troms, men med mindre 

vekst mellom 1987 til 1995, og noe senere innsettende fall (i 1998 for Finnmark mot 1996 for 

Troms). Finnmark hadde sitt så langt laveste fødselsoverskudd i årene 2018 og 2019 (58 begge 

år). 

 

 
Figur 3.7.1. Fødselsoverskudd i Troms og Finnmark 1951–2019. 
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3.7.1. Kommuner med fødselsoverskudd mellom 8 og 400 i 2019. 
 

Det er betydelig forskjell når det gjelder fødselsoverskudd mellom kommunene i Troms og 

Finnmark. Tromsø kommune hadde alene et fødselsoverskudd på 380 ved utgangen av 2019. 

Dette innebærer at resten av Troms, ikke medregnet Tromsø, pr. 1. januar 2010 hadde et 

fødselsunderskudd på 164. 

 Tilsvarende hadde Alta for 2019 et fødselsoverskudd på 91. Når Alta-tallene ikke tas 

med for Finnmark, innebærer dette samme år et fødselsunderskudd i resten av fylket på 33. 

Nedenstående figur viser utviklingen av fødselsoverskuddet mellom 2000 og 2019 for 

de seks kommunene i Troms og Finnmark som hadde høyest overskudd i 2019. 

Fem av de seks folkerikeste kommunene (alle unntatt Senja) hadde dermed også det 

største fødselsoverskuddet. Tromsø hadde i 2019 et fødselsoverskudd på 380, mens tilsvarende 

tall for de øvrige kommunene var henholdsvis 91 for Alta og 27 for Hammerfest, Harstad hadde 

20, mens Sør-Varanger og Vadsø hadde 8. 

For alle kommunene er det en nedgang i fødselsoverskuddet mellom 2000 og 2020. Den 

største tilbakegangen hadde Alta, med 86%, mens Tromsø hadde den minste prosentvise 

tilbakegangen (31%). Uansett indikerer tallene at ingen av de nevnte kommunene kan forvente 

folkevekst i de kommende årene hvis den samme nedgangen fortsetter, med mindre nedgangen 

kompenseres av en betydelig økning i netto innflytting.  

 

Figur 3.7.1.1. Fødselsoverskudd i kommuner i Troms og Finnmark med fødselsoverskudd mellom 8 
og 400 i 2019; utvikling fra 2000 til 2019. 
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3.7.2. Kommuner med fødselsoverskudd mellom 1 og 7 i 2019. 
 

I 2019 var det, utenom ovenstående seks kommuner, kun fire av kommunene i Troms og 

Finnmark som hadde fødselsoverskudd. 

 For Kautokeino, som i 2000 hadde et overskudd på 40, hadde tallet sunket til 1 i 2020. 

Tilsvarende tall for Bardu, Båtsfjord og Karasjok var henholdsvis 16/2, 12/5 og 11/4. 

 

 
Figur 3.7.2.1. Fødselsoverskudd i kommuner i Troms og Finnmark med fødselsoverskudd mellom 1 
og 7 i 2019; utvikling fra 2000 til 2019. 
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3.7.3. Kommuner med fødselsunderskudd mellom -1 og -3 i 2019. 
 

Både Porsanger (20) og Sørreisa (17) hadde relativt høye fødselsoverskudd i 2000, mens tallene 

for 2019 var henholdsvis -1 og -2. Begge kommuner har i perioden hatt store variasjoner i 

tallene, med fødselsoverskudd i enkeltår, men underskudd i det påfølgende året. For disse to 

kommunene kan det, ut fra store årvisse variasjoner, se ut til at det også i kommende år kan 

oppstå fødselsoverskudd i enkeltår.  

 For de øvrige kommunene (Lavangen, Nesseby, Salangen og Gratangen) har det vært 

fødselsunderskudd i både 2017, -18 og -19.  Siste år var imidlertid underskuddet så lite (-1 for 

Lavangen og Nesseby, -2 for Lavangen, -3 for Salangen) at alle disse kommunene fortsatt vil 

kunne oppleve fødselsoverskudd i enkeltår, selv om tallene forventes å være lave.   

 

 

 
Figur 3.7.3.1. Kommuner i Troms og Finnmark med fødselsunderskudd mellom -1 og -3 i 2019; 
utvikling fra 2000 til 2019. 
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3.7.4. Kommuner med fødselsunderskudd mellom -4 og -5 i 2019. 
 

Det har vært fødselsunderskudd i Tana i alle enkeltår fra 2009, i Kvænangen og Kvæfjord fra 

2014, mens Hasvik har hatt det fra 2015, og Storfjord og Skjervøy fra 2017. Tallene i 2019 var 

-4 for Kvæfjord, Kvænangen og Hasvik, mens de var -5 for Storfjord, Skjervøy og Tana.  

Med bakgrunn i store variasjoner mellom enkeltår, kan det likevel hende at en eller flere 

av disse kommunene på ny vil oppleve fødselsoverskudd i noen av de kommende årene. 

 

 
Figur 3.7.4.1. Kommuner i Troms og Finnmark med fødselsunderskudd mellom -4 og -5 i 2019; 
utvikling fra 2000-2019. 
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3.7.5. Kommuner med fødselsunderskudd mellom -6 og -9 i 2019. 
 

Målselv har gjennomgående hatt fødselsoverskudd i alle årene mellom 2000 og 2019, med 

unntak av 2011, -16 og -19. Fødselsoverskuddet i 2018 var på hele 35. Det er dermed sannsynlig 

at kommunen vil ha fødselsoverskudd også i de kommende årene, med enkeltår som unntak fra 

dette. 

 Berlevåg har hatt fødselsunderskudd i alle enkeltår fra 2007, Nordreisa fra 2013 og 

Kåfjord fra 2014. Etter 2000 har Måsøy ikke hatt fødselsoverskudd i noe enkeltår, og trenden 

har vært svakt nedadgående, med relativt små, årvisse svingninger. 

 I 2019 hadde Kåfjord og Berlevåg et fødselsunderskudd på -7, mens tallet for både 

Målselv, Nordreisa og Måsøy var minus 8. 

  

 
Figur 3.7.5.1. Kommuner i Troms og Finnmark med fødselsunderskudd mellom -6 og -9 i 2019; 
utvikling fra 2000 til 2019. 
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3.7.6. Kommuner med fødselsunderskudd mellom -10 og -13 i 2019. 
 

Nordkapp kommune hadde i år 2000 et fødselsoverskudd på 13, mens kommunen allerede to 

år senere hadde et fødselsunderskudd på minus 10. Trenden over tid har vært økende 

fødselsunderskudd i stadig flere enkeltår, med sammenhengende fødselsunderskudd i alle 

enkeltår fra 2007.  

 Trenden for Lebesby er den samme som for Nordkapp, med siste fødselsoverskudd i 

2004 (+2).  

I Karlsøy var det fødselsoverskudd i år 2000 (+1), men fødselsunderskudd i alle 

påfølgende år. 

Dyrøy har hatt fødselsunderskudd i alle enkeltår bort sett fra 2009 (+3) de siste tjue 

årene. 

Loppa hadde fødselsoverskudd siste gang i 2001, hvorpå det har vært fødselsunderskudd 

siden, med høyeste underskudd i 2007 (-22). 

Gamvik har hatt fødselstall som omtrent har svart til antall dødsfall (+1/0/-1) i sju av de 

siste tjue årene, men hadde det største fødselsunderskuddet i 2019 (-13). 

 

 
Figur 3.7.6.1. Kommuner i Troms og Finnmark med fødselsunderskudd mellom -10 og -13 i 2019; 
utvikling fra 2000 til 2019. 
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3.7.7. Kommuner med fødselsunderskudd mellom -14 og -36 i 2019. 
 

Vardø hadde i 2000 et fødselsoverskudd på 3, mens kommunen i alle påfølgende år har hatt 

fødselsunderskudd. Det hittil høyeste underskuddet var i 2016, med minus 24. 

 De tidligere kommunene som fra 2020 utgjør Senja, hadde et samlet fødselsoverskudd 

på 49 i 2000. Siden har det vært store variasjoner mellom overskudd i enkeltår og betydelige 

underskudd i påfølgende år. Det hittil høyeste underskuddet var i 2019 med minus 36. 

 Ibestad har hatt fødselsunderskudd i hele perioden fra 2000 til 2020. Underskuddet har 

vært relativt stabilt fra et år til det neste med minus 27 i 2000, og minus 15 i 2019. For perioden 

sett under ett har fødselsunderskuddet avtatt i Ibestad, i motsetning til den gjennomgående 

trenden i resten av fylket, der underskuddene har økt, og fødselsoverskuddene har gått ned i 

kommuner som har hatt dette.  

 Lyngen har hatt fødselsunderskudd i alle enkeltår fra 2009, med relativt stabile tall 

mellom minus 9 og minus 15 i de fleste av årene siden. 

Tjeldsund har hatt fødselsunderskudd i alle enkeltår fra 2000, unntatt tre (2003, -10 og 

-14). Tallene for siste fem år viser stabile underskudd mellom -17 og -26. 

 Balsfjord har hatt fødselsunderskudd i alle enkeltår i hele perioden, unntatt i 2014 (+7). 

Siste fem år har kommunen hatt stabile underskudd mellom minus 19 og minus 38. 

 

 
Figur 3.7.7.1. Fødselsunderskudd i kommuner i Troms og Finnmark med fødselsunderskudd mellom -
14 og -36 i 2019); utvikling fra 2000 til 2019. 
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3.7.8. Vurdering av utviklingen i fødselsoverskudd for Troms og Finnmark 1951-2020. 
 

Troms og Finnmark hadde sitt høyeste samlede fødselsoverskudd i 1967 (2957). Siden gikk 

overskuddet tilbake gjennom hele 70- og 80-tallet, fram til 1987, da det var en fornyet vekst i 

overskuddet fram til 1992. Selv med denne veksten fra 1987 til -92 var overskuddet i 1992 

(1529) nær halvert fra 1967. Siden har overskuddet vist en jevnt nedadgående trend fra midten 

på 90-tallet.  

 Konsekvensen på sikt av en slik utvikling vil være at det relativt sett vil være færre unge 

som kommer inn i arbeidslivet enn før, fordi fødselstallene har gått såpass betydelig tilbake 

gjennom de siste femti årene. Gjennomsnittsalderen på de som er yrkesaktive vil dermed øke, 

noe som igjen vil forventes å påvirke sykefraværstallene, siden sykdom øker med økende alder. 

 

 
Figur 3.7.8.1. Samlet fødselsoverskudd i Troms og Finnmark 1951 – 2020. 

 

Ti av kommunene i fylket hadde fødselsoverskudd i 2019. Seks av disse (Tromsø, Harstad, 

Alta, Hammerfest, Sør-Varanger og Vadsø) er også blant de ti kommunene som har høyest 

folketall. Hvis utviklingen framover fortsetter, vil imidlertid også de folkerikeste kommunene 

kunne oppleve fødselsunderskudd. Et eksempel er Harstad, som i 2017 kun hadde et 

fødselsoverskudd på 10 personer. 
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Figur 3.7.8.2. Antall kommuner med fødselsoverskudd og antall kommuner med manglende 
overskudd (0)/ underskudd i Troms og Finnmark 1951-2019. 
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3.8. Flytting til og fra kommunene i Troms og Finnmark. 

 

Fordi befolkningen i Norge blir stadig eldre, mens fødselstallene fortsetter å synke i hele landet, 

vil trenden med fødselsunderskudd berøre stadig flere kommuner i årene som kommer, og 

påvirke nedgangen i folketall i økende grad i kommuner som alt har et underskudd.  

Kommunene vil i sterkere grad enn før være avhengig av økt tilflytting utenfra for å 

forebygge nedgang i folketall, siden fødselstallene i mange kommuner ikke lenger vil være 

høye nok til å overstige og dermed kompensere for innbyggere som flytter ut. 

Flyttestrømmene gjennom årene kan si oss mye om forventet utvikling i folketall i fylket 

i årene som kommer. 

 Summerer man netto flyttetall for Troms og Finnmark fra 1951 til 2019, viser disse at 

Troms til sammen hadde en netto utflytting i hele perioden på 16.789 mennesker, mens 

tilsvarende tall for Finnmark var 31.373, og dermed nær dobbelt så høyt, i et fylke som i 1951 

hadde drøye halvparten (54,9%) av Troms´ innbyggertall, mens relasjonen i 2019 var 45,4%. 

 Troms hadde fraflytting fra 1951 til 1974, deretter flere som flyttet inn enn ut i perioden 

1972 til 1975, og også flest innflyttere i til sammen seks enkeltår mellom 1980 og 2005. Fra 

2008 til 2018 hadde det daværende fylket netto innflytting i alle årene, med en topp i 2012 på 

1242. Tallene for 2019 viser på ny en netto utflytting (-822). 

 I Finnmark har det vært netto fraflytting i hele perioden 1951 til 2008, med unntak for 

årene 1973, -91 og -92. Fra 2009 til 2014 og i 2016 var det overskudd av innflyttere, mens 

tallene for siste tre år på ny viser netto utflytting. 

 En summering av netto flyttetall for hele perioden 1951 til 2019 viser kun flere tilflyttere 

enn de som flyttet ut for to kommuner; Tromsø og Alta. Tromsøs overskudd i perioden er 

14.785, mens det for Alta er 1.388. Nordreisa på tredjeplass hadde en marginal netto utflytting 

på 358. Tromsø hadde sin høyeste netto innflytting i 1972 (766), mens Alta hadde det i 2010 

(225). 

Høyeste netto fraflytting har nåværende Senja kommune (gjennom summering av netto 

flyttestrømmer for kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy) med 5995 personer, fulgt av 

Sør-Varanger (3601) og Hammerfest (3345). 
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Figur 3.8.1. Netto innflytting for Troms (blå) og Finnmark (rød) 1951-2019. 
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3.8.1. Kommunestørrelse og flyttestrømmer. 
 

Fire av fylkets seks største kommuner (Tromsø, Alta, Sør-Varanger og Hammerfest) har hatt 

den høyeste netto innflyttingen i siste tjueårsperiode. Når hele perioden fra 1951 fram til 2020 

betraktes under ett, er det disse fire kommunene som kommer best ut når det gjelder inn- og 

utflytting, basert på eksisterende kommunegrenser i 2020. 

 Med dette som utgangspunkt er det nærliggende å tenke at de kommunene som har det 

høyeste folketallet, også har høyest netto innflytting. Men Harstad, som var den folkerikeste 

kommunen i Troms i 1951, har hatt marginal netto innflytting mellom 2000 og 2020 (+87).  

Når hele perioden fra 1951 sees under ett, hadde Harstad en netto utflytting på 458 

personer siste 70 år. Kommunens vekst har dermed vært betinget av store fødselsoverskudd. 

Fra 2000 til 2020 vokste Harstad med 1096 personer. Sammenlignet med Tromsø og Alta 

(+17829/ + 3952) er dette en relativt beskjeden vekst. I et lengre tidsperspektiv vil man, med 

en tilsvarende forskjell i vekstraten mellom fylkets tre største kommuner, forvente en relativt 

raskere økning av gjennomsnittsalderen i Harstad enn i Tromsø og Alta.  

Når det gjelder Sør-Varanger og Hammerfest, hadde begge kommuner en betydelig 

netto utflytting når hele perioden fra 1951 sees under ett (henholdsvis minus 3345 og minus 

3601), mens begge kommuner har opplevd netto innflytting mellom 2000 og 2020 (+200/ 

+253).  

For Hammerfest kommune er en nærliggende forklaring til at flyttestrømmen snudde på 

2000-tallet, realiseringen av Snøhvitfeltet med etableringen av nye arbeidsplasser på Melkøya 

og mange nye industriarbeidsplasser i anleggsperioden. 

Senja er først blitt egen kommune i 2020. Utviklingen i de tidligere kommunene som nå 

utgjør Senja: Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, har fulgt utviklingen i andre kystkommuner 

med betydelig nedgang i folketall, i det vesentlig betinget av netto fraflytting, etter hvert også 

forsterket av at de lavere fødselstallene ikke har kunnet kompensere for utflyttingen.  

 

 

  



 

 276 

3.8.2. Kommuner med netto innflytting over 100 i perioden 2000-2019. 
 

Tall for netto innflytting (antallet mennesker som melder innflytting til en kommune minus de 

som melder utflytting fra samme kommune) viser at alle kommunene i Troms og Finnmark har 

opplevd netto utflytting i enkeltår. Dette gjelder dermed også for Tromsø, som hadde flere som 

flyttet ut enn inn både i 2001 (-51) og i 2019 (-59). For Tromsø har dette vært unntaksår, der 

tendensen ellers, fram til 2020, gjennomgående har vært en netto innflytting på mellom 200 og 

600 mennesker årlig. I både 2012 og 2013 var netto innflytting hele 744, som de høyeste tallene 

hittil etter år 2000.  

 For hele tjueårsperioden sett under ett hadde Tromsø en netto innflytting på 7393 

personer. 

 Alta har den nest høyeste netto innflyttingen av kommunene i Troms og Finnmark, med 

1009 personer mellom 2000 og 2019. I fire av årene (2001, -03, -14 og -18) hadde kommunen 

netto utflytting. Fram til 2020 har tallene vært relativt stabile. Men i løpet av 2020 har folketallet 

i Alta gått ned både i 2. og 3. kvartal, særlig betinget av netto utflytting. Hvorvidt dette 

representerer en mere langsiktig trend, gjenstår å se. 

 For Sør-Varanger har det i siste tjueårsperiode vært elleve år med flere inn- enn 

utflyttere, og ni år der utflytterne har vært i flertall. I sum hadde Sør-Varanger en netto 

innflytting på 253 personer, når perioden sees under ett. 

 Siden Hammerfest-tallene også inkluderer Kvalsund gjennom kommunesammen-

slåingen i 2020, og Kvalsund gjennomgående har hatt netto utflytting i størstedelen av perioden, 

vil den innflyttingen som skjedde til Hammerfest kommune på 2000-tallet, delvis bli 

overskygget av at Kvalsund har hatt utflytting i samme periode.  

Tallene for den sammenslåtte kommunen viser netto innflytting på 200 personer i 

perioden, med stor variasjon mellom enkeltår. Eksempelvis var det i 2001 en netto utflytting 

fra daværende Kvalsund og Hammerfest kommuner til sammen på 176 mennesker, mens 

samme geografiske område påfølgende år hadde netto innflytting på 354 personer.  

I de påfølgende tolv årene var det i ni av disse netto innflytting, mens Hammerfest 

(inkludert Kvalsund) fra 2015 har hatt netto utflytting i alle enkeltår utenom 2016 (+14).  

En nærliggende forklaring for denne endringen er at Hammerfest hadde økt innflytting 

under etableringen av Melkøya og Snøhvitfeltet med økt behov for arbeidskraft i perioden fra 

Stortingets vedtak om utbygging i 2002 og påfølgende tiår, med en stans i veksten og derav 

også økte utflyttingstall det siste tiåret etter avsluttet anleggsperiode og stabilisert drift ved 

Melkøya og på Snøhvitfeltet. 
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I fjorten av årene fra 2000 til 2019 hadde Balsfjord netto innflytting. Kommunen hadde 

størst netto utflytting i 2001 (-90) og størst netto innflytting i 2014 (121). Når. perioden sees 

under ett hadde Balsfjord en nettoinnflytting på 162 personer. mellom 2000 og 2019. 

 

 
Figur 3.8.2.1. Kommuner med samlet netto innflytting over 100 i perioden 2000 – 2019. 

 

 

 
  

-400

-200

0

200

400

600

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tromsø Alta Sør-Varanger Hammerfest Balsfjord



 

 278 

3.8.3. Kommuner med netto innflytting mellom 0 og 100 i perioden 2000–2019. 
 

I tolv av de siste tjue årene hadde Sørreisa netto innflytting, med samlet overskudd for perioden 

sett under ett på 96. Kommunen hadde størst netto utflytting i 2000 (-34) og størst netto 

innflytting i 2008 (+38). I den aktuelle perioden har det vært relativt stabile tall for inn- og 

utflytting, mellom vekslende over- og underskudd i påfølgende år. 

 Fylkets folkerikeste kommune etter Tromsø; Harstad, hadde i 2019 sin så langt høyeste 

netto utflytting i perioden (-143). Også i 2017 og 2018 (-32 og -29) flyttet flere ut enn de som 

flyttet inn.  

Når perioden sees under ett, er det likevel ikke grunnlag for å lese noen trend ut av dette, 

siden de kommunen hadde flere inn- enn utflyttere i hele perioden 2009–2013, og et betydelig 

netto innflyttingstall i 2016 på 108. For hele perioden sett under ett hadde Harstad netto 

innflytting på 87. Dette er altså lavere enn for Sørreisa, som har et folketall på under sjudelen 

av Harstads.  

Nordreisa hadde netto innflytting på 66 mellom 2000 og 2019. Høyeste netto innflytting 

var i 2009 (+65), mens kommunen hadde sin høyeste netto utflytting i 2019 (-40). Som for 

Sørreisa er det vanskelig å lese noen trend ut av disse tallene, siden enkeltår med utflytting har 

blitt etterfulgt av positive innflyttingstall, med relativt stabile nettotall for perioden sett under 

ett. 

Nesseby hadde netto innflytting i 13 av de siste tjue årene med et samlet netto 

innflyttingstall på 56 for perioden sett under ett og ganske små variasjoner mellom enkeltår. 

Kommunen hadde sin så langt største netto utflytting i 2002 (-33), mens største netto innflytting 

var i 2015 (+40). 

Selv om kommunen har nest færrest innbyggere (etter Loppa) av fylkets 39 kommuner, 

har Nesseby likevel klart å opprettholde bosetningen over tid. En grunn til dette kan være den 

nære beliggenheten til Tana, som har muliggjort interkommunalt samarbeid innen vesentlige 

samfunnsområder som helse og omsorg og dermed redusert Nessebys sårbarhet for alene å 

skaffe seg nødvendig arbeidskraft på disse og andre vitale samfunnsområder. Ved at 

befolkningen på denne måten har kunnet beholde velferdsgoder, kan dette ha bidratt til å 

motvirke fraflytting.  

Lavangen har hatt stabile folketall i perioden 2000 til 2020, noe som også avspeiles i 

nettotall for inn- og utflytting, med vekselvis 10 enkeltår med netto inn- og utflytting. Høyeste 

netto innflytting var i 2015 (+45), mens kommunen hadde høyeste netto utflytting var i 2004  

(-29). Samlet hadde kommunen netto innflytting på 53 for perioden sett under ett. 
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Figur 3.8.3.1. Kommuner med samlet netto innflytting mellom 0 og 100 i perioden 2000-

2019. 
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3.8.4. Kommuner med netto utflytting mellom -1og -75 i perioden 2000-2019. 
 

Selv om Storfjord hadde flere inn- enn utflyttere i elleve av de siste tjue årene, hadde kommunen 

for perioden sett under ett en netto utflytting på -11. Største netto utflytting var i 2015 (-35), 

mens kommunen hadde sin høyeste innflytting i 2003 (+34). 

 I Skjervøy kommune har det vært netto innflytting i ni av årene mellom 2000 og 2019, 

og en samlet netto utflytting for perioden sett under ett på -18. Høyeste netto innflytting var i 

2000 (+51), mens kommunen hadde en utflytting på 32 i 2005.  

 I åtte av de tjue siste årene har Ibestad hatt positive innflyttingstall, med høyeste netto 

innflytting i 2010 (+29). To år tidligere flyttet 38 flere mennesker ut av enn de som flyttet inn 

i kommunen. For perioden sett under ett var netto utflytting -25. 

 Gamvik har, som Ibestad, hatt positive netto innflyttingstall i åtte av de siste tjue årene, 

med høyeste netto innflytting i 2012 (+57). Det har vært store svingninger mellom enkeltår med 

en netto utflytting på -67 i 2003, mens kommunen til gjengjeld ikke hadde netto utflytting i noe 

enkeltår mellom 2011 og 2018, hvorpå det påny var utflytting i 2019 (-24). For perioden sett 

under ett var netto utflytting for Gamvik mellom 2000 og 2019 -65. 

 Dyrøy har hatt positive netto innflyttingstall i seks av de siste tjue årene. I 2017 flyttet 

37 flere inn i kommunen en de som flyttet ut. Høyeste utflytting var i 2019 (-34). Samlet tall 

for 2000 - 2019 er en netto utflytting på -66. 

 Tana har, for perioden sett under ett, opplevd en netto fraflytting på 69 mennesker.  I 

2003 var netto utflyttingstall -62, som det høyeste i perioden. Til gjengjeld hadde Tana det 

høyeste tallet for netto innflytting i 2019 med 26. 

 Det er bare 20 km mellom kommunesentrene i Tana og Nesseby. Når disse kommunene 

sees samlet, viser tallene for inn- og utflytting at det kun var 13 mennesker flere som flyttet ut 

av enn de som flyttet inn i de to kommunene i perioden 2000 til 2020. 
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Figur 3.8.4.1. Kommuner med netto utflytting mellom 1 og 75 i perioden 2000-2019. 
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3.8.5. Kommuner med netto utflytting mellom -76 og -150 i perioden 2000-2019. 
 

I elleve av de siste tjue årene har Salangen hatt overskudd av innflyttere. Når kommunen for 

perioden under ett likevel har opplevd netto utflytting (-85), skyldes dette relativt høye 

utflyttingstall i enkeltår, som i 2001 (-41), 2007 (-53) og i -18 og -19 (-40/-35). Netto innflytting 

i år med vekst har gjennomgående ligget lavere og har dermed ikke kunnet kompensere for 

samlet utflytting. Høyeste netto innflytting var på +35 i 2008. 

 Kvænangen har hatt netto utflytting i tretten av de siste tjue årene, med et samlet tall på 

-95 for hele perioden. Den høyeste fraflyttingen hadde kommunen i 2006, med -34. Den største 

innflyttingen var i 2001, med et netto overskudd på 21 personer. 

 Lebesby har i ti av de tjue årene hatt flere inn- og utflyttere, og motsatt i de øvrige ti 

årene. I 2000 flyttet 54 flere til kommunen enn de som flyttet ut, mens netto utflytting var på 

sitt høyeste i 2004 og 2007 (- 45 begge år). Med 2000 som et unntaksår, har gjennomgående 

årene med positive innflyttingstall ikke kunnet kompensere for årene med netto utflytting, slik 

at samlet netto utflytting i perioden var på -109. 

  

 
Figur 3.8.5.1. Kommuner med samlet netto utflytting mellom -76 og -150 i perioden 2000-2019. 
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 Måsøy har hatt fraflytting i elleve av de tjue siste årene, med høyest utflytting i noe 

enkeltår i 2009 (-30). I 2017 hadde kommunen en netto innflytting på 34. For perioden under 

ett var netto fraflytting -115. 

 Hasvik hadde fraflytting i tretten av de tjue siste årene, hvorav kommunens høyeste 

utflytting var i 2002 (-67). Høyest antall innflyttere var i 2010 (43). Samlet netto utflytting i 

perioden var -123. 
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3.8.6. Kommuner med netto utflytting mellom 151 og 250 i perioden 2000-2019. 
 

Kåfjord hadde sin høyeste netto utflytting med -60 i 2000. I 2011 hadde kommunen de høyeste 

innflyttingstallene, med +40. Til sammen gjennom de siste tjue årene har 167 flere personer 

flyttet ut, enn de som flyttet til Kåfjord. 

 Tjeldsund hadde negative flyttetall i alle enkeltår fra 2000 til 2007, hvorpå kommunen 

i sju av de påfølgende tolv årene har hatt et overskudd av innflyttere., med 82 innflyttere som 

det høyeste antallet i 2015. For perioden samlet hadde Tjeldsund en netto utflytting på 172 

personer. 

 Nordkapp har hatt netto utflytting i elleve av de siste tjue årene, med flest i 2005 (-95). 

I 2014 hadde kommunen sin høyeste innflytting, med +68. Fra år 2000 har til sammen 180 flere 

flyttet ut av kommunen enn de som flyttet inn. 

 Berlevåg har tapt innbyggere gjennom utflytting i femten av de siste tjue årene. I 2013 

hadde kommunen den høyeste netto utflyttingen (-33), mens overskuddet av innflyttere var 

høyest (41) i 2013. Samlet netto utflytting siste tjue år er minus 181. 

 Bardu har hatt negative flyttetall i tolv av de siste tjue årene, med høyeste netto utflytting 

i 2011 (-95). Overskuddet av innflyttere var til gjengjeld på hele 90 i 2014. Summen av netto 

utflytting fra 2000 til 2019 er -195. 

 I seksten av de siste tjue årene har flere flyttet ut av Karlsøy enn de som flyttet inn, med 

et samlet tall for netto utflytting på minus 201. 2003 var det enkeltåret med høyest netto 

utflytting (-45), mens overskuddet av innflyttere var +27 i 2013. 

 
Figur 3.8.6.1. Kommuner med samlet netto utflytting mellom 151 og 250 i perioden 2000–2019. 
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3.8.7. Kommuner med netto utflytting mellom 251 og 400 i perioden 2000-2019. 
 

Lyngen har hatt netto utflytting i tolv av årene fra 2000 til 2020. 2010 var det enkeltåret 

kommunen hadde sin høyeste fraflytting (-55), mens høyeste tall for innflytting var i 2006 

(+36). Samlet netto utflytting for hele perioden var på 263 personer. 

 Samlet tall for de fire kommunene som fra 2020 er blitt til Senja kommune, viser en 

samlet netto utflytting på 187 i 2004. Tallene viser flere inn- enn utflyttere i elleve av de siste 

20 årene, med høyeste overskudd av innflyttere i 2015 (+129).  

Når kommunen i sum likevel har hatt en samlet netto utflytting i siste tjueårsperiode på 

minus 277, skyldes dette at netto overskudd har vært relativt beskjedent i de fleste av årene med 

overskudd (20 eller mindre i fem av årene), mens det i hele seks av de ni årene med flest 

utflyttere har vært netto utflytting på mer enn 50.  

Kvæfjord har hatt netto utflytting i 14 av årene fra 2000 til 2020, med høyeste utflytting 

i 2018 (-62). Høyeste overskudd av innflyttere var i 2012 (+39). Samlet tall for utflytting i hele 

perioden var minus 324. 

Båtsfjord har hatt netto utflytting i tretten av de siste tjue årene. I 2003 og 2004 hadde 

kommunen høyest utflytting (-118/-117), mens kommunen hadde høyest innflytting i 2012 

(+60). For perioden samlet var netto utflytting 347 personer. 

I Loppa har flere flyttet ut enn de som flyttet inn i alle år siden 2000, med unntak av 

årene 2009, 2011 og 2016. Høyeste netto utflytting var i 2002 (-62), mens høyest antall 

innflyttere var i 2016 (+26), da kommunen mottok mange flyktninger. Endel av disse er fortsatt 

bosatt i kommunen, men negative flyttetall de siste tre år kan delvis skyldes at endel flyktninger 

som kom i 2016 har flyttet fra kommunen i årene som fulgte. Samlet netto utflytting for hele 

perioden er på -357. 

Karasjok har hatt flere ut- enn innflyttere i seksten av de siste tjue årene. Høyeste netto 

utflytting var i 2008 (-79), mens høyeste antall innflyttere var i 2016 (pluss 28). Samlet netto 

utflytting for hele perioden var -389. 
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Figur 3.8.7.1. Kommuner med netto utflytting mellom 251 og 400 i perioden 2000–2019. 
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3.8.8. Kommuner med netto utflytting mellom 401 og 750 i perioden 2000-2019. 
 
Vardø har hatt flere ut- enn innflyttere i fjorten av de siste tjue årene, med høyeste netto 

fraflytting i 2001 (-95). Fra 2011 til 2015 snudde flyttestrømmen, med netto innflytting i alle 

disse årene. Høyeste overskudd var i 2014 (+24). Samlet hadde kommunen en netto utflytting 

på 444 innbyggere i perioden 2000 - 2020. 

 Porsanger har hatt netto utflytting i tretten av de siste tjue årene, med høyeste antall 

utflyttere i 2000 (-110). Til gjengjeld hadde kommunen sin største innflytting i 2019, med 55 

personer. Endringen skyldes i vesentlig grad økt militær aktivitet ved Porsangmoen, der 

Forsvaret har planlagt investeringer på 1,5 milliarder kroner* mellom 2020 og 2025.  

 Kautokeino har hatt netto utflytting i sytten av årene mellom 2000 og 2020. Størst 

utflytting var i 2006 (-67), mens høyeste netto innflytting var i 2015 (+25). 

 Vadsø har hatt netto utflytting i tolv av de siste tjue årene. Det har vært særlig høye 

utflyttingstall i siste femårsperiode, med høyeste netto fraflytting (-150) i 2018. Vadsø har 

mistet offentlige arbeidsplasser i forbindelse med fylkessammenslåingen mellom Troms og 

Finnmark.  Det er rimelig å sette den økte flyttestrømmen i siste femårsperiode i sammenheng 

med dette, selv om selve fusjonen mellom de to fylkene først ble iverksatt 1/1-20. Kommunen 

hadde høyeste netto innflytting i 2013 (+61). 

 I elleve av de siste tjue årene har Målselv hatt netto utflytting, med høyeste utflytting i 

2001 (-177).  Kommunen hadde størst innflytting i 2014, med et overskudd på 48 personer.

 

 
Figur 3.8.8.1. Kommuner med samlet netto utflytting mellom 401 og 750 i perioden 2000–2019. 
(*Kilde: Forsvarets nettsider; https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/tjenestesteder/porsangmoen)  
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3.9. Befolkning, fødselstall og netto innflytting i Troms og Finnmark 2019 -20. 

 

Ovenstående tekst og figurer har vist utviklingen for kommunene i Troms og Finnmark i et 

lengre tidsperspektiv, som også kan indikere hvilken utvikling som kan forventes i årene som 

kommer.  

 Både tall for inn- og utflytting og for fødselsoverskudd oppviser store årvisse 

variasjoner. Av lengre tidsserier kan man likevel se trender som ikke så lett lar seg avdekke 

gjennom isolerte studier av data gjennom et enkeltår. 

 Nedenstående tabeller viser en sammenstilling for alle kommunene i Troms og 

Finnmark per 1. januar 2020, inkludert tall for antall fødsler og inn- og utflyttinger gjennom 

2019. Sammenholdt med ovenstående data gir tabellene et øyeblikksbilde som også indirekte 

kan gi en pekepinn på en antatt framtidig utvikling.  

Som et eksempel på dette er det rimelig å forvente fortsatt befolkningsvekst i Tromsø 

så lenge fødselsoverskuddet holder seg høyt, selv om kommunen skulle oppleve enkeltår med 

netto fraflytting, som i 2019.  

Så lenge Tromsø vokser «nedenfra», med tilvekst av barn og unge, vil 

alderssammensetningen i befolkningen ikke endres så raskt som eksempelvis i Loppa, som over 

tid både har hatt et fødselsunderskudd og, relativt til folketallet, høye fraflyttingstall.  

Fordi en eldre befolkning forventes å ha høyere forekomst av sykdom enn en yngre 

befolkning, vil konsekvensen av nedenstående data være at det oppstår forventede forskjeller i 

sykefravær mellom ulike befolkningsgrupper. Nedenstående tabeller er dermed ment brukt som 

underlag for å kunne se på disse forskjellene i den delen av rapporten som omhandler 

sykefraværet i Troms og Finnmark.  
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3.9.1. Befolkning, fødselstall og netto innflytting for de seks største kommunene. 
 
Tromsø er med sine nær 80.000 innbyggere Troms og Finnmarks desidert mest folkerike 

kommune, med 31,6 prosent av fylkets samlede folketall. Dette svarer til det samlede 

innbyggertallet i 32 av de øvrige kommunene til sammen (alle, med unntak av øvrige 

kommuner i nedenstående tabell, pluss Målselv). 

Det var fødselsoverskudd (flere fødte enn døde) i alle de seks kommunene unntatt Senja, 

mens Alta var den eneste av kommunene som hadde netto innflytting (flere som flyttet inn enn 

de som flyttet ut) i 2019. 

 I 2019 var folkeveksten moderat også i Tromsø, med en økning på 325 innbyggere (0,4 

%). Alta hadde en økning på 124 (0,6 %). Sør-Varanger hadde en marginal vekst på 2 

innbyggere (0,02 %). Det var en mindre tilbakegang i folketallet både i Harstad (-0,5 %), Senja 

og Hammerfest (begge -0,9 %).  

  

Kommune Folketall per  Fødselsover- Netto inn- Folketilvekst 

  01.01.2020 skudd 2019 flytting 2019 2019-2020 

Tromsø 76974 380 -59 325 

Harstad 24703 20 -143 -124 

Alta 20789 91 32 124 

Senja 14851 -32 -128 -160 

Hammerfest 11448 27 -102 -76 

Sør-Varanger 10158 8 -5 2 

Tabell 3.9.1.1. Folketall, fødselsoverskudd, netto innflytting og folkevekst i fylkets seks største 
kommuner. 
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3.9.2. Befolkning, fødselstall og netto innflytting for kommuner mellom 3.000 og 7.000 
innbyggere. 

 

Ni kommuner i Troms og Finnmark hadde pr 1. januar 2020 mellom 3.000 og 7.000 innbyggere. 

Porsanger var den eneste av disse kommunene som hadde folkevekst fra 2019 til 2020 (1,4 %), 

og samtidig eneste kommune med netto innflytting. Utflyttingen var særlig stor fra kommunene 

Målselv (-2,4 %) og Vadsø (-2 %). Alle kommunene utenom Vadsø og Bardu hadde netto 

fødselsunderskudd. 

     

 

Kommune Folketall per  Fødselsover- Netto inn-  Folketilvekst 

  01.01.2020 skudd 2019 flytting 2019  2019-2020 

Målselv 6640 -8 -157 -165 

Vadsø 5788 8 -114 -106 

Balsfjord 5559 -36 -31 -66 

Nordreisa 4861 -8 -40 -48 

Tjeldsund 4216 -25 -27 -52 

Bardu 4005 2 -27 -25 

Porsanger 3998 -1 55 54 

Sørreisa 3464 -2 -24 -25 

Nordkapp 3162 -10 -46 -56 

Tabell 3.9.2.1. Folketall, fødselsoverskudd, netto innflytting og folkevekst i ni mellomstore 
kommuner i Troms og Finnmark 2020. 
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3.9.3. Befolkning, fødselstall og netto innflytting for kommuner mellom 2.000 og 3.000 
innbyggere. 

 
Elleve av fylkets 39 kommuner hadde i 2020 et folketall mellom to og tre tusen innbyggere. 

Blant disse hadde alle, unntatt Skjervøy og Tana, en tilbakegang i folketallet siste år. Den største 

tilbakegangen hadde Vardø (-2,6 %), mens Båtsfjord hadde høyest netto utflytting (minus -54). 

Kun tre av kommunene (Kautokeino, Karasjok og Båtsfjord) hadde fødselsoverskudd. 

 

Kommune Folketall per  Fødselsover- Netto inn- Folketilvekst 

  01.01.2020 skudd 2019 flytting 2019 2019-2020 

Skjervøy 2927 -5 15 10 

Tana 2918 -5 26 18 

Kautokeino 2910 1 -15 -14 

Kvæfjord 2839 -4 -15 -19 

Lyngen 2794 -15 -38 -53 

Karasjok 2628 4 -49 -45 

Båtsfjord 2221 5 -54 -49 

Karlsøy 2200 -11 -41 -52 

Salangen 2146 -2 -35 -37 

Kåfjord 2071 -7 -19 -26 

Vardø 2029 -14 -38 -52 

Tabell 3.9.3.1. Folketall, fødselsoverskudd, netto innflytting og folkevekst i kommuner med mellom 
2.000 og 3.000 innbyggere 2019-2020. 
 

 

 

  



 

 292 

3.9.4. Befolkning, fødselstall og netto innflytting for kommunene med under 2.000 
innbyggere. 

 

13 av kommunene i fylket hadde per 1. januar 2020 et innbyggertall under 2.000, hvorav tre av 

disse (Berlevåg, Nesseby og Loppa) hadde under 1.000 innbyggere. Ingen av kommunene 

hadde fødselsoverskudd eller netto innflytting, noe som resulterte i en tilbakegang i folketallet 

i alle tretten kommuner. Størst prosentvis tilbakegang hadde Dyrøy (-4,2 %), etterfulgt av 

Hasvik (-4 %), Gamvik og Loppa (begge -3,3 %). 

  

Kommune Folketall per  Fødselsover- Netto inn- Folketilvekst 

  01.01.2020 skudd 2019 flytting 2019 2019-2020 

Storfjord 1829 -5 -7 -12 

Ibestad 1361 -15 0 -14 

Lebesby 1290 -10 -28 -38 

Måsøy 1225 -8 -2 -10 

Kvænangen 1191 -4 -7 -11 

Gamvik 1132 -13 -24 -37 

Gratangen 1091 -3 -11 -14 

Dyrøy 1083 -12 -34 -46 

Lavangen 1034 -1 -7 -8 

Hasvik 1005 -4 -36 -40 

Berlevåg 957 -7 -17 -24 

Nesseby 926 -1 -14 -15 

Loppa 888 -13 -16 -29 

Tabell 3.9.4.1. Befolkning, fødselstall og netto innflytting for kommunene med under 2.000 
innbyggere i Troms og Finnmark, 2019-2020. 
 

  



 

 293 

3.10. Aldersfordelingen i kommunene i Troms og Finnmark. 

 

Kommuner med lave fødselstall og netto utflytting vil over tid oppleve at gjennomsnittsalderen 

i befolkningen øker. Med økende alder følger forventet økende sykelighet.  

Når sykefraværet i ulike befolkningsgrupper sammenlignes, vil man forvente et høyere 

sykefravær i en eldre enn i en yngre befolkning, gitt at øvrige parametre som påvirker 

sykefraværet (eksempelvis utdannelsesnivå og kjønnsfordeling) er sammenfallende mellom de 

befolkningsgruppene som sammenlignes.  

Det vil dermed være relevant å se på alderssammensetningen i de ulike kommunene i 

Troms og Finnmark for bedre å kunne tolke forskjeller i sykefravær mellom kommunene. 
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3.10.1. Aldersfordelingen i Troms og Finnmark, og for landet samlet. 
 

Når Troms og Finnmark betraktes samlet, er samvariasjonen mellom fylket og Norge relativt 

lik for alle aldersgrupper. 

   

 
Figur 3.10.1.1. Aldersfordelingen i Troms og Finnmark i 2020, sammenlignet med aldersfordelingen i 
Norge samme år.  
 

I Troms og Finnmark var 22,2 % av befolkningen under 20 år, mens tilsvarende tall for Norge 

sett under ett var 23,3 %. 

 I aldersgruppen 20 til 49 år var andelen i Troms og Finnmark 39,9 %, mens det for 

Norge samlet var 40,4 %.  

 Tilsvarende tall for befolkningen i alderen 50 til 69 år var henholdsvis 25 % for Troms 

og Finnmark og 24 % for landet samlet. 
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3.10.2. Aldersfordelingen for fylkets seks største kommuner. 
 

Alta er den av fylkets 39 kommuner som har størst andel barn og unge (26,1 %). Alle fylkets 

seks folkerikeste kommuner har en andel av barn og unge på mer enn 20 %, med Senja (23,5 %) 

som nummer fem, og Hammerfest, Tromsø og Harstad på åttende, niende og tiende plass. Sør-

Varanger har den laveste andelen unge (21,3 %) av de seks kommunene, men er likevel blant 

øvre tredel av kommunene i fylket (nummer 15) når det gjelder andelen unge. 

  

Kommune 0-19 år 20-64 år 65 år og eldre 

Tromsø 22,6 63,3 14,0 

Harstad 22,4 57,5 20,1 

Alta 26,1 59,3 14,6 

Hammerfest 22,8 60,3 16,9 

Sør-Varanger 21,3 60,6 18,1 

Senja 23,5 55,5 21,0 
Tabell 3.10.2.1. Aldersfordelingen i de seks største kommunene i Troms og Finnmark 2020. 

 

Tromsø er, etter Gamvik, kommunen i fylket som har størst andel av befolkningen i yrkesaktiv 

alder (63,3 %). Også Sør-Varanger, Hammerfest og Alta er blant de ti kommunene i fylket som 

har størst andel av befolkningen mellom 20 og 65 år.  Bare Harstad (nummer 17) og Senja (27) 

ligger utenfor topp ti. 

 Tromsø har den laveste andelen eldre (14 %) fulgt av Alta (14,6 %) og Hammerfest 

(16,9 %). Sør-Varanger (18,1 %) er på sjetteplass, Harstad (20,1 %) nummer ni og Senja (21 %) 

på fjortendeplass.  
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3.10.3. Aldersfordelingen i kommuner med mellom 4.000 og 10.000 innbyggere. 
 
Nordreisa har sjette høyest andel av barn og unge i fylket, mens Bardu følger på sjuendeplass. 

Målselv og Skjervøy er nummer 11 og 12, mens Balsfjord og Tjeldsund følger som henholdsvis 

nummer 18 og 21. Kun Tjeldsund har en andel barn og unge på under 20 prosent blant de seks 

kommunene. 

Alle de seks kommunene har under seksti prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder.  

Kun i Vadsø, blant de seks kommunene, er andelen eldre under 20 prosent. 

 

Kommune 0-19 år 20-64 år 65 år og eldre 

Målselv 21,8 58,0 20,2 

Vadsø 21,8 58,5 19,7 

Balsfjord 20,4 55,7 23,9 

Nordreisa 23,1 55,6 21,3 

Tjeldsund 19,9 53,1 27,0 

Bardu 23,0 56,5 20,4 
Tabell 3.10.3.1. Aldersfordelingen i kommuner med mellom 4.000 og 10.000 innbyggere 2020. 
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3.10.4. Aldersfordelingen i kommuner med mellom 2.900 og 4.000 innbyggere. 
 

Sørreisa har størst andel barn og unge (23,5 %) og den laveste andelen i yrkesaktiv alder 

(55,8 %), mens Nordkapp har størst andel i yrkesaktiv alder (59,1 %). Tana har størst andel 

eldre (23,1 %), og lavest andel i yrkesaktiv alder (57,5 %). Kautokeino har lavest andel eldre 

(18,1 %). 

 

Kommune 0-19 år 20-64 år 65 år og eldre 

Porsanger 19,7 58,0 22,3 

Sørreisa 23,5 55,8 20,8 

Nordkapp 19,8 59,1 21,1 

Skjervøy 21,5 56,9 21,6 

Tana 19,4 57,5 23,1 

Kautokeino 23,6 58,3 18,1 
Tabell 3.10.4.1. Aldersfordelingen i kommuner med mellom 2.900 og 4.000 innbyggere 2020. 
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3.10.5. Aldersfordelingen i kommuner med mellom 2.000 og 2.900 innbyggere. 
 

Salangen (21,4 %) har høyest andel unge, mens Båtsfjord (62,1 %) har høyest andel i yrkesaktiv 

alder. I fylket er det bare Gamvik og Tromsø som har høyere andel i yrkesaktiv alder enn 

Båtsfjord.  

Karlsøys andel unge (16,1 %) er den tredje laveste i fylket. Lyngen (52,1 %) har tredje 

lavest andel i yrkesaktiv alder. Karlsøy har høyest andel eldre av de seks kommunene, og har 

med det den fjerde eldste befolkningen i fylket. 

 

Kommune 0-19 år 20-64 år 65 år og eldre 

Kvæfjord 21,2 55,6 23,2 

Lyngen 19,7 52,1 28,1 

Karasjok 20,6 59,5 19,9 

Båtsfjord 20,0 62,1 17,8 

Karlsøy 16,1 55,5 28,5 

Salangen 21,4 54,6 24,0 
Tabell 3.10.5.1. Aldersfordelingen i kommuner med mellom 2.000 og 2.900 innbyggere 2020. 
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3.10.6. Aldersfordelingen i kommuner med mellom 1.200 og 2.000 innbyggere. 
 

Kun i Storfjord (20,5 %) utgjør andelen barn og unge mer enn 20 % av befolkningen blant de 

seks kommunene. Vardø (59,1 %) har høyest andel i yrkesaktiv alder, mens Lebesby (22,5 %) 

har lavest andel eldre. 

 Måsøy har den sjette laveste andelen barn og unge i fylket (17,1 %), mens Ibestad har 

den aller laveste andelen i i yrkesaktiv alder av alle fylkets kommuner (50,2 %). Andelen eldre 

i Ibestad (31,7 %) er fylkets høyeste. 

  

Kommune 0-19 år 20-64 år 65 år og eldre 

Kåfjord 19,1 53,1 27,8 

Vardø 16,5 59,1 24,4 

Storfjord 20,5 53,9 25,6 

Ibestad 18,1 50,2 31,7 

Lebesby 19,5 58,1 22,5 

Måsøy 17,1 55,8 27,1 
Tabell 3.10.6.1. Aldersfordelingen i kommuner med mellom 1.200 og 2.000 innbyggere 2020. 
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3.10.7. Aldersfordelingen i kommuner med mellom 1.000 og 1.200 innbyggere. 
 

Lavangen har den nesthøyeste andelen barn og unge (24,2 %) i fylket, og samtidig nest færrest 

i yrkesaktiv alder (50,6 %). Dyrøy er på tredjeplass i fylket blant kommuner med størst andel 

eldre (29 %). 

 Gamvik har fylkets nest laveste andel barn og unge (15,5 %), men til gjengjeld den aller 

høyeste andelen i yrkesaktiv alder (63,6 %) i fylket. Andelen eldre (20,9 %) er på trettendeplass 

i fylket. 

 

Kommune 0-19 år 20-64 år 65 år og eldre 

Kvænangen 18,2 53,7 28,0 

Gamvik 15,5 63,6 20,9 

Gratangen 20,3 53,6 26,0 

Dyrøy 18,2 52,8 29,0 

Lavangen 24,2 50,6 25,2 

Hasvik 18,9 58,7 22,4 
Tabell 3.10.7.1. Aldersfordelingen i kommuner med mellom 1.000 og 1.200 innbyggere 2020. 
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3.10.8. Aldersfordelingen i kommuner med under 1.000 innbyggere. 
 

Loppa har den laveste andelen barn og unge i fylket (14,4 %), mens Berlevåg har den fjerde 

laveste og Nesseby den tiende laveste. 

 Berlevåg (nummer 12) og Loppa (nummer 21) ligger verken spesielt høyt eller lavt når 

det gjelder andel av befolkningen i yrkesaktiv alder, mens Nesseby har åttende lavest andel 

(53,7 %) i yrkesaktiv alder av fylkets kommuner. 

 Loppa (29,5 %) har den nesteldste befolkningen i fylket (etter Ibestad), mens Nesseby 

(27,5 %) er nummer 8 og Berlevåg (25,3 %) nummer 13.  

 

Kommune 0-19 år 20-64 år 65 år og eldre 

Berlevåg 16,3 58,4 25,3 

Nesseby  18,8 53,7 27,5 

Loppa 14,4 56,1 29,5 
Tabell 3.10.8.1. Aldersfordelingen i kommuner med under 1.000 innbyggere 2020. 
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3.10.9. Samlet vurdering av aldersfordelingen i kommunene i Troms og Finnmark. 
 

18 av kommunene i Troms og Finnmark hadde i 2020 en prosentvis andel av befolkningen 

under 20 år (0-19 år) på under 20 prosent. Tilsvarende tall i 2019 var 14 kommuner. Tjeldsund 

var, med sine 4216 innbyggere, den største av disse 18 (19,9 % under 20 år). 

 Den laveste andelen barn og unge hadde Loppa, med 14,4 %. Dette innebærer at i Loppa 

kommune er det mer enn dobbelt så mange innbyggere over 65 år (29,5 %) som under 20 år. 

Gamvik, Karlsøy, Berlevåg og Vardø hadde alle en andel av barn og unge på under 17%. 

 Samtlige av de 18 kommunene med en andel barn og unge under 20 % hadde samtidig 

en andel eldre (65 år eller eldre) på over 20 prosent. 

 Alta kommune hadde høyest andel barn og unge (26,2 %), etterfulgt av Lavangen, 

Kautokeino, Senja og Sørreisa. Blant disse var det imidlertid bare Alta og Kautokeino som 

hadde under 20 % eldre.  

 Selv om tallene ikke gir et entydig bilde knyttet til kommunenes størrelse, er noen 

trender tydelige. Blant disse kan man se at blant kommunene med den største veksten (Tromsø, 

Alta, Hammerfest) finner man også den laveste andelen eldre. Tilsvarende er det de 

kommunene som over tid har hatt høye fødselsunderskudd og høy netto fraflytting, som også 

har den eldste befolkningen (Ibestad, Loppa, Dyrøy). 

 Tabellene 3.7.2.1 til 3.8.2.1 gir et øyeblikksbilde av situasjonen i 2020. Hvor raskt 

endringene i alderssammensetning i befolkningen har skjedd, vil kunne si mer om hvilke 

utfordringer hver av kommunene står overfor i årene som kommer. Der andelen eldre er raskt 

økende vil utfordringene være særlig store, fordi ubalansen mellom yrkesaktive og andelen 

alderspensjonister etter hvert vil true bærekraften i disse samfunnene.  

Den såkalte eldrebølgen vil uansett være en utfordring alle kommuner vil stå overfor i 

årene som kommer. Men for kommuner som Loppa, der det nå er færre enn to i yrkesaktiv alder 

for hver person over 65 år, vil utfordringene alt på kort sikt være langt større enn for kommuner 

som Tromsø, Alta og Hammerfest, der andelen i yrkesaktiv alder fortsatt er på fra 4,5 ganger 

(Tromsø) til 3,5 ganger (Hammerfest) antall eldre over 65 år. 
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