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tidendetidende    Siste nytt først

82 prosent bor tett

Oslo tettsted har passert en million 
innbyggere, og 82 prosent av landets 
innbyggere bor nå i tettsteder, skriver 
Statistisk sentralbyrå (SSB). I løpet av 2017 
økte antall bosatte i tettsteder med 44 800, 
mens det ble 5 850 færre utenfor tettsteder.

Oslo tettsted, som består av deler av 12 
kommuner i fylkene Oslo, Akershus og 
Buskerud, fikk 11 600 flere innbyggere i 
løpet av 2017, og hadde 1 000 500 
innbyggere ved årsskiftet. Oslo tettsted 
hadde da en fjerdedel av landets samlede 
vekst i tettstedsbefolkningen. Trondheim 
tettsted, med en økning på 2 800, hadde 
likevel størst prosentvis vekst.

Andelen bosatte i tettbygde strøk 
(tettsteder) er svært forskjellig mellom både 
fylker og kommuner. Hele 99 prosent av 
Oslos befolkning bor i et tettsted. Lavest 
andel er det i Hedmark fylke, med 58 pro-
sent. 28 av landets kommuner har ingen 
tettsteder, og alle disse kommunene har 
under 2 500 innbyggere.

På den andre siden er det 40 kommuner 
der mer enn 90 prosent av befolkningen 
bor i tettsteder. Noen av disse kommunene 
er også små. Kun 14 av Vardø kommunes 
2 110 innbyggere bor utenfor tettstedene 
Vardø og Kiberg.

Så lenge SSB har laget statistikk med 
skille mellom tettbebygd og spredt 
bosetting, har andelen av befolkningen 
som bor i tettsteder økt.

Fra 2002 til 2018 har antall innbyggere i 
tettstedene økt fra 3 475 000 til 4 328 000. 
Samtidig har antall innbyggere utenfor 
tettstedene minket fra 1 023 000 til 955 000. 
Andelen bosatt i tettsteder har da økt fra 
77 prosent til 82 prosent i løpet av denne 
perioden.

– Hvis denne trenden fortsetter, vil hele 
landets befolkning teoretisk sett bo i 
tettsteder før 2080. Dette vil selvfølgelig 
aldri skje, da det alltid kommer til å være 
noen som av ulike grunner vil eller «må» bo 
på steder der det er langt mellom naboene. 
Uansett er det ingen tvil om at bosettings-
mønsteret endres relativt fort, sier Høydahl.

Ikke alle tettsteder har en bymessig 
karakter, og dette gjelder særlig mange av 

de minste tettstedene. I 2018 bodde 75 000 
i tettsteder med færre enn 400 innbyggere 
og 303 000 i tettsteder med færre enn 1 000 
innbyggere.

– Å si at tettstedsvekst er synonymt med 
urbanisering, blir derfor litt feil, påpeker 
Høydahl.

Andelen av befolkningen som bor i 
tettsteder med mer enn 10 000 innbyggere 
har økt fra 52 prosent i 2002 til 58 prosent i 
2018.

– Samtidig har andelen som bor i 
tettsteder med mer enn 100 000 innbygge-
re økt fra 29 prosent til 36 prosent. Det er 
altså ingen tvil om at bosettingsmønsteret 
sentraliseres, sier Even Høydahl.

Hver fjerde tannlege er utenlands-
utdannet

Helsepersonell med utdanning fra utlandet 
er viktige bidragsytere i norske helse- og 
omsorgstjenester, skriver Helsedirektoratet.
no.

Helsepersonell med utenlandsk 
utdanning står for en viktig andel av 
arbeidsinnsatsen i de norske helse- og 
omsorgstjenestene. Flere yrkesgrupper 
med utdanning fra utlandet har utført en 
økende del av årsverkene i tjenestene de 
siste årene.

I rapporten Kunnskapsgrunnlag (..) 
Helsepersonell med utdanning fra utlandet 
skildres årsverksinnsatsen til leger, 
sykepleiere, helsefagarbeidere, tannleger 
og psykologer med utenlandsk utdanning i 
de norske helse- og omsorgstjenestene, og 
hvordan innsatsen har utviklet seg fra 2012 
til 2016.

Rapporten viser blant annet at:
Samlet utgjør leger med utenlandsk 

utdanning nærmere fire av ti legeårsverk, 
mens tannleger og psykologer med 

utenlandsk utdanning utfører nærmere 
hvert fjerde tannlege- og psykologårsverk.

Både norske og utenlandske tannleger 
med utenlandsk utdanning utfører en 
økende andel av årsverkene. Utenlandske 
tannleger jobber i større grad i den 
offentlige tannhelsetjenesten. Fylkene fra 
Trøndelag og nordover, samt Vest-Agder og 
Møre og Romsdal, skiller seg ut med at 
utenlandske tannleger utfører en stor andel 
av årsverkene. De norske tannlegene som 
har gjennomført utdanningen i utlandet, er 
mer sentrert på Sør- og Østlandet og i 
Trøndelag. De senere årene har et økende 
antall autorisasjoner blitt gitt til tannleger 
med utdanning fra ikke-nordiske EØS-land, 
og de fleste av disse tannlegene er norske 
statsborgere. Antall norske odontologistu-
denter i utlandet ser ut til å ha stabilisert 
seg de senere årene etter en periode med 
klar økning. 

Rapporten sier videre at tannhelsen i 
befolkningen blir stadig bedre, og med 
svært mange norske odontologistudenter i 
utlandet, som kommer i tillegg til den 
nasjonale utdanningskapasiteten, kan det 
se ut til at det vil utdannes for mange 
tannleger for det norske arbeidsmarkedet 
framover. Det meldes ikke lenger om behov 
for tannleger i NAVs bedriftsundersøkelse. 
Ifølge Kommunesektorens arbeidsgivermo-
nitor 2017 mener riktignok fire fylkeskom-
muner at det er «ganske utfordrende» å 
rekruttere tannleger, mens én fylkeskom-
mune mener at det er «meget utfordren-
de», og ytterligere syv fylkeskommuner 
mener at det er «litt utfordrende». De 
fylkene som i 2016 hadde høyest andel 
ubesatte offentlige tannlegestillinger var 
Møre og Romsdal (18 %), Sogn og Fjordane 
(8 %) og Troms (6 %). 

Rekrutteringsutfordringer i fylkeskom-
munene henger trolig sammen med at 
mange tannleger søker mot jobb i private 
tannhelsetjenester i mer sentrale strøk. I 
private tannhelsetjenester er det allerede 
tegn på overkapasitet. I 2016 viste en 
undersøkelse gjennomført av Seksjon for 
samfunnsodontologi ved Det odontologis-
ke fakultet ved Universitetet i Oslo, at 
nesten halvparten av privatpraktiserende 
allmenntannleger jobber mindre enn et 
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