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HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING 

AF SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2021-2025            

AKUTMEDICIN 

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens arbejde med udarbejdelse af dimensione-

ringsplan 2021-2025 for antallet af speciallægeuddannelsesstillinger, ønsker Sund-

hedsstyrelsen input til vurdering af behovet for speciallæger i fremtiden.  

I høringsmaterialet indgår en række spørgsmål til høringsparterne til belysning 

af dette. Derudover indeholder materialet faktuelle oplysninger om det enkelte 

speciale baseret på Lægeprognose 2018-2040, blandt andet antal speciallæger 

fordelt på køn, alder og region, hvor speciallægerne er beskæftiget og antal 

opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb. 

Vi forventer ikke, at høringsparterne går i gang med konkrete beregninger, men at 

høringsparterne vurderer, ud fra den viden de allerede har og det fremsendte mate-

riale, hvilken udvikling, der forventes i de kommende år. 

Høringsmaterialet består af: 

 Dette høringsbrev 

 Syv spørgsmål om udbud, efterspørgsel og dimensionering til besva-

relse 

Baggrundsmateriale: 

 Generelle bemærkninger til figurer og tabeller 

 Fire figurer med baggrundsdata og forventninger til antal og fordeling 

af speciallæger i specialet   

 To bilag over befolkningsudvikling og prognosescenarier 

En oversigt over indholdet fremgår af side 2 i høringsmaterialet. Da akutmedicin 

blev oprettet som speciale i 2018 indgår der ikke historiske data i materialet.  

Høringssvar sendes til Nanna Svejborg på nasv@sst.dk. Fristen er 3. februar 2020.  

I arbejdet med dimensioneringsplanen rådgives Sundhedsstyrelsen af Prognose- og 

dimensioneringsudvalget, som er et permanent udvalg under Det Nationale Råd for 

Lægers Videreuddannelse.  

 

 

Med venlig hilsen 
 

 
Marlene Øhrberg Krag 
Centerchef 

Sundhedsstyrelsen   

Evidens, Uddannelse og Beredskab 
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Indhold  

Høringsmaterialet indeholder en række oplysninger om antal speciallæger i specia-

let fordelt på køn, alder, branche og region.  

For at give en fælles ramme til vurdering af den demografiske udviklings betyd-

ning for dimensioneringen af specialet, indeholder høringsmaterialet desuden i Bi-

lag A oversigter over den forventede udvikling i aldersfordeling, fødselsoverskud, 

befolkningstilvækst mv.  

For de forventede udviklingstendenser for kønssammensætning, aldersfordeling 

mv. for læger og speciallæger, henvises til Sundhedsstyrelsens Lægeprognose 

2018-2040: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/Laegeprognose-2018-2040 
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Spørgsmål vedrørende dimensionering ................................................................. 4 

Generelle bemærkninger til figurer og tabeller .................................................... 4 
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Figur 1: Aldersfordeling blandt specialets speciallæger i 2019 ................................ 5 

Figur 2: Procentuel aldersfordeling blandt specialets speciallæger i 2019................ 5 
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Figur 3: Estimater for akutmedicin inkl. læger vurderet efter overgangsordning ..... 6 
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Bilag A: Befolkningsudvikling ............................................................................... 8 

Figur a. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper ........................................... 8 

Figur b. Udviklingen af aldersgruppers andel af den samlede befolkning ................ 8 

Figur c. Befolkningsfremskrivning på regionsniveau ............................................... 9 

Figur d. Udvikling i fødselsoverskud, nettoindvandring og befolkningstilvækst ..... 9 
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Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel 
 

Spørgsmål 1: 

Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på 

speciallæger i specialet? 

 

Spørgsmål 2: 

Er der særlige kommunale og/eller regionale forskelle i efterspørgslen og udbud-

det, som den kommende dimensioneringsplan skal tage højde for? 

 

Spørgsmål 3: 

Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter speciallæger i specialet de kommende 

år at være større eller mindre end det forventede udbud, jf. hovedscenariet i Figur 

5? Med hvilken begrundelse? 

 

I vurderingen af efterspørgslen bedes foretaget en opdeling på funktionsniveau, så-

ledes at det belyses, hvor stor en andel af speciallægerne i specialet, der fremadret-

tet forventes at være beskæftiget på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau 

samt højt specialiseret funktionsniveau.  

 

Spørgsmål 4:  

Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet af speciallæger i spe-

cialet?  

I vurderingen bør der tages højde for den demografiske udvikling, ændrede syg-

domsmønstre, ændrede behandlingsmønstre/metoder, teknologisk udvikling, sund-

hedsplanlægning, øget specialisering, fokus- og indsatsområder, strukturændringer 

mv.  

 

Der kan i besvarelsen hentes inspiration fra Sundhedsstyrelsens specialevejlednin-

ger, som findes på: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/planlaegning/specialeplanlaeg-

ning/gaeldende-specialeplan 

 

Særligt kapitlet vedrørende ”Forhold af betydning for specialeplanlægning” vurde-

res som værende relevante for besvarelsen.  

Der kan ligeledes hentes inspiration fra Sundhedsstyrelsens rapport ’Danskernes 

Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017: 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sund-

hedsprofil-2017 

 

Spørgsmål 5: 

Er der nogle generelle bemærkninger til lægeprognosens fremskrivning af special-

læger i specialet? 

  

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/planlaegning/specialeplanlaegning/gaeldende-specialeplan
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/planlaegning/specialeplanlaegning/gaeldende-specialeplan
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2017
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2017


 

 Side 4 
 

Spørgsmål vedrørende dimensionering 
Spørgsmål 6: 

Hvilken uddannelseskapacitet anbefales for perioden 2021-2025, og med hvilken 

begrundelse? 

 

Spørgsmål 7: 

Hvilken ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb vurderes nødven-

dig for dels at sikre et passende antal ansøgere til hoveduddannelsesforløbene og 

dels at sikre, at læger introduceres til specialet?  

Generelle bemærkninger til figurer og tabeller 
For specialet i akutmedicin er der udarbejdet høringsmateriale på baggrund af data 

fra autorisationsregisteret, hhv. figur 1 og figur 2. Figur 3 og figur 4 er baseret på 

data fra Lægeprognosen 2018-2040, hvor estimater er beregnet på antallet af for-

ventede antal speciallæger.  

Alle data er diskretioneret i forhold til datafortrolighedspolitikken. Det præcise an-

tal i grupper på under tre personer vises ikke, men angives med ’<3’. Derfor kan de 

angivne tal afvige fra det eksakte, både i oplysninger om totale antal speciallæger 

og under de enkelte grupper. Grupper på under tre personer indgår som ’0’ perso-

ner under procentuelle beregninger og angives med ’- %’. 
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Speciallæger i specialet i arbejdsstyrken  
Der var pr. 27. september 2019 81 speciallæger registreret i autorisationsregistret.  

Figur 1: Aldersfordeling blandt specialets speciallæger i 2019 

 

Figur 2: Procentuel aldersfordeling blandt specialets speciallæger 

i 2019 
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Fremtidig udvikling i antal speciallæger i specialet 
I Figur 5 ses fremskrivningerne fra Sundhedsstyrelsens Lægeprognose 2018-2040. 

Definition/forklaring af scenarierne i Figur 5 ses i Bilag B. De nærmere forudsæt-

ninger for fremskrivningerne, herunder definition af udgangspopulation samt antal-

let af besatte forløb de enkelte år, kan ses i Lægeprognose 2018-2040.  

I hovedscenariet forventes der i perioden 2018-2040 en vækst på 584 % i udbuddet 

af speciallæger i specialet, svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 9,1 %.  

Figur 3: Estimater for akutmedicin inkl. læger vurderet efter 

overgangsordning  
 

 
*Pr. 15. januar 2019 er der udstedt 48 speciallægeanerkendelser i akutmedicin (Autorisationsregistret).  

Bemærk at intervallerne på x-aksen er hhv. toårig mellem 2018-2020 og efterføl-

gende femårig. 

 

 

2018* 2020 2025 2030 2035 2040

Hovedscenariet 48 78 147 204 266 328

Ændret pensionsalder 48 78 156 212 275 341

Besatte forløb lig med 2015-

2017
48 78 143 185 233 281

Alle forløb i dim. Besættes 48 78 152 208 271 333

Besatte forløb 10 % højere end

dim. Plan
48 78 159 230 307 385

Besatte forløb 10 % mindre end

dim. Plan
48 78 141 183 231 279
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Figur 4: Estimater for akutmedicin ekskl. læger fra overgangs-

ordning 

 
Bemærk at intervallerne på x-aksen er hhv. toårig mellem 2018-2020 og efterføl-

gende femårig. 

 

Specialet akutmedicin er dimensioneret fra 2021 og frem til 2040, og antal dimen-

sionerede forløb for akutmedicin udgør godt 3 % af det totale antal dimensionerede 

forløb, jf. bilag 4-8 i Lægeprognosen 2018-2040 (jf. kapitel 7 i Lægeprognosen 

2018-2040). 

 

 

 

  

2018 2020 2021 2025 2030 2035 2040

Hovedscenariet 0 0 7 49 106 168 230

Ændret pensionsalder 0 0 9 58 114 177 243

Besatte forløb lig med 2015-

2017
0 0 8 45 87 135 183

Alle forløb i dim. Besættes 0 0 7 54 110 173 235

Besatte forløb 10 % højere end

dim. Plan
0 0 7 61 132 209 287

Besatte forløb 10 % mindre end

dim. Plan
0 0 7 43 85 133 181
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Bilag A: Befolkningsudvikling1 
 

Figur a. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 

 
 

Figur b. Udviklingen af aldersgruppers andel af den samlede be-

folkning 

 

                                                      
1 Kilde Figur a-d: Danmarks statistik, befolkningsfremskrivning 2019. 

http://www.statistikbanken.dk/FRLD215, 7. juni  2019. 
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Figur c. Befolkningsfremskrivning på regionsniveau 

 
 

Figur d. Udvikling i fødselsoverskud, nettoindvandring og befolk-

ningstilvækst 

 

Fødselsoverskud = antal levendefødte – antal døde 

Nettovandring = antal indvandrede – antal udvandrede 

Befolkningstilvækst = Fødselsoverskud + nettovandring 
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Bilag B: Prognosescenarier 
Forklaring/definition af scenarier i Figur 5. For yderligere information henvises til 

Lægeprognose 2018-2040. 

Prognosens fremskrivninger indeholder seks scenarier for den forventede udvikling 

af speciallæger i de enkelte specialer.  

1. Hovedscenariet, er baseret på en beregning af antallet af besatte forløb ud fra 

tidligere års tendenser  

2. Scenarie 1, der viser antallet af speciallæger, hvis pensionsalderen i hovedsce-

nariet øges med 2 år 

3. Scenarie 2, hvor antallet af besatte hoveduddannelsesforløb er lig det gennem-

snitlige antal besatte forløb i perioden 2015-2017   

4. Scenarie 3, hvor samtlige hoveduddannelsesforløb i dimensioneringsplanen be-

sættes   

5. Scenarie 4, hvor antallet af besatte forløb sættes 10 % højere end dimensione-

ringsplanen, dog minimum ét forløb højere end dimensioneringen  

6. Scenarie 5, hvor antallet af besatte forløb sættes 10 % mindre end dimensione-

ringen, dog minimum ét forløb mindre end dimensioneringen  

 
 

 


