
Fra: Troels Krarup Hansen <TROEHA@rm.dk> 

Sendt: 8. februar 2020 21:27 

Til: Nanna Svejborg 

Cc: Esben Søndergaard 

Emne: Re: Påmindelse om frist for indsendelse af høringssvar til Dimensionering af 
speciallægeuddannelsen 2021-2025 

Vedhæftede filer: signaturbevis.txt 

 

Kære Nanna  

 

Jeg sendte nedenstående til dig den 4/2 - men nu får du det lige igen. 

 

Vh Troels 

 

 

 

Kære Nanna Svejborg  

 

Beklager det forsinkede svar. 

Herunder følger svarerne fra Dansk Endokrinologisk Selskabs bestyrelse: 

 

Spørgsmål 1: Der synes i øjeblikket at være en rimelig balance mellem udbud og efterspørgsel 

Spørgsmål 2: Nej, ikke umiddelbart 



Spørgsmål 3: Den forventes overordnet at følge det forventede udbud. 

Spørgsmål 4: Den generelle udvikling i sundhedsvæsnet - herunder en ny sundhedsreform. Eksmpler på 

nylige ændringer, som kan være af betydning er flytning af type 2 diabetes til almen praksis, oprettelse 

af Steno Diabetes Centre, ændringer i kønssammensætningen i specialet osv. Samlet vurderer DES dog 

ikke at det påvirker behovet i en særlig retning. 

Spørgsmål 5: Nej 

Spørgsmål 6: Uddannelseskapaciteten anbefales uændret i perioden 2021-2025. Det er et skøn, dannet 

på baggrund af forventet efterspørgsel. 

  

Spørgsmål 7: Ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesstillinger vurderes til at skulle være på 

3-5 for intern medicin: endokrinologi, da flere læger bliver ansat i den farmakologiske industri, efter 

introduktionsstilling og før hoveduddannelsesstilling. 

 

 

På vegne af Dansk Endokrinologisk Selskabs bestyrelse, 

Mvh Troels Krarup Hansen 

 

 

Venlig hilsen 

  

Troels Krarup Hansen 

Centerdirektør, klinisk professor 

E-mail: troeha@rm.dk | Tlf: 616 79 616 

  

Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) 
Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland 

Hedeager 3 ▪ 8200 Aarhus N 

www.sdca.dk 

mailto:troeha@rm.dk
http://www.sdca.dk/


 

 

 

 

Den 7. feb. 2020 kl. 15.51 skrev Nanna Svejborg <nasv@SST.DK>: 

 

Kære Dansk Endokrinologisk Selskab 

  

Sundhedsstyrelsen har tidligere sendt høringsmateriale vedr. dimensionering af speciallæger i 
2021-2025, med frist for høring d. 3. februar. 

  

Da vi ikke har modtaget et høringssvar fra jeres selskab, vil jeg blot sikre mig, at det ikke er gået 
tabt et sted og at I dermed ikke har nogle inputs? 

  

I må meget gerne vende tilbage til mig på denne mail, senest fredag d. 14. februar, også 
såfremt I ikke ønsker at give et høringssvar til Dimensioneringsplanen 2021-2025. 

  

Venlig hilsen, Nanna   

_____________________ 

  

Nanna Svejborg 

Fuldmægtig, cand.scient.san.publ. 

T (dir.) +45 9351 8513 

nasv@sst.dk 

http://www.sdca.dk/
http://www.sdca.dk/
mailto:nasv@SST.DK
mailto:nasv@sst.dk
http://www.sdca.dk/


  

Sundhedsstyrelsen 

Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab 

T +45 7222 7400 

sst@sst.dk 

  

<image002.png> 

  

  

Fra: Nanna Svejborg  
Sendt: 20. januar 2020 15:29 
Til: laegeuddannelsen@regionh.dk; vus@stab.rm.dk; videreuddannelsen@regionsyddanmark.
dk; regioner@regioner.dk; regionh@regionh.dk; regionsjaelland@regionsjaelland.dk; kontakt
@regionsyddanmark.dk; kontakt@regionmidtjylland.dk; region@rn.dk; ku@ku.dk; au@au.dk; 
sdu@sdu.dk; aau@aau.dk; ufm@ufm.dk; dadl@dadl.dk; yl@dadl.dk; hf@fadl.dk; fas@dadl.dk; 
plo@dadl.dk; LVS 
<lvs@dadl.dk>; info@lif.dk; info@danskepatienter.dk; dus@urologi.dk; bastrup@health.sdu.dk
; helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk; danskpatologi@gmail.com; office@ortopaedi.dk; dos@da
dlnet.dk; jm@dadl.dk; sekretaer@dsko.org; formand@dsko.org; dskm@dskm.dk; formand@ds
ki.dk; Elsebet.Oestergaard.01@regionh.dk; peter.hovind@regionh.dk; sekretaeren@dskf.org; p
ernille.vinholt@rsyd.dk; info@karkirurgi.dk; lie@dadl.dk; sekretaer@infmed.dk; sekretaeren@
hematology.dk; sekr@drs.dk; formand@drs.dk; kontakt.dds@gmail.com; sekretariat@dasaim.
dk; chair@dasaim.dk; dsam@dsam.dk; margrethe.bordado.skoeld@regionh.dk; Ole.Carstense
n@vest.rm.dk; anne.marie.raaberg.christensen@regionh.dk; hanneborner@gmail.com; tinegre
ve@gmail.com; sekretaer@endocrinology.dk; sekretaer@dsgh.dk; info@danskselskabforgeriat
ri.dk; vidsekretaer@paediatri.dk; kontakt@dasem.dk; larmoe@rn.dk; vibeke.koudahl@rsyd.dk;
 sekretariat@neuro.dk; dcs@cardio.dk; info@lunge.dk; jenshillingsoe@dadlnet.dk; secretary@
nephrology.dk 
Emne: Påmindelse om frist for indsendelse af høringssvar til Dimensionering af 
speciallægeuddannelsen 2021-2025 

  

Til alle relevante høringsparter  
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Sundhedsstyrelsen har tidligere fremsendt høringsmateriale vedr. dimensionering af 
speciallægeuddannelsen 2021-2025 med høringsfrist mandag d. 3. februar 
2020. Høringsmateriale kan findes her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63255 

  

Vi har allerede modtaget en håndfuld høringssvar, og denne mail fremsendes derfor blot som 
en venlig påmindelse om, at høringsfristen er mandag den 3. februar. Høringssvar bedes 
sendes til nasv@sst.dk.  

  

Hvis I allerede har fremsendt høringssvar, bedes I se bort fra denne henvendelse. 

  

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig.  

  

Venlig hilsen, Nanna  

_____________________ 

  

Nanna Svejborg 

Fuldmægtig, cand.scient.san.publ. 

T (dir.) +45 9351 8513 

nasv@sst.dk 

  

Sundhedsstyrelsen 

Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab 

T +45 7222 7400 

sst@sst.dk 
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