
Dansk Ortopædisk Selskab finder det positivt, at der sættes fokus på at målrette sundhedsvæsenets 
ressourcer og tilrette antallet af speciallæger i specialerne, så giver mest sundhed for pengene.  
 
Selskabet har drøftet dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2021-2025 med vores fagområder og 
de ledende overlæger. Vi imødeser en stigende efterspørgsel på vurdering og behandling ved speciallæge i 
ortopædkirurgi, og det vil i kombination med en forventet afgang af speciallæger til pension betyde, at der 
er behov for en uændret dimensionering af uddannelsesstillingerne i ortopædkirurgi i denne periode. 
 
Svar på de stillede spørgsmål 

Spørgsmål 1: 
Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i specialet?  

Svar: Balancen vurderes overordnet at være passende. Desuden er der forskel mellem fagområderne, idet 
enkelte fagområder har vanskeligere ved at rekruttere. 

Spørgsmål 2: 
Er der særlige kommunale og/eller regionale forskelle i efterspørgslen og udbuddet, som den kommende 
dimensioneringsplan skal tage højde for?  

Svar: Der er ikke væsentlige forskelle i rekruttering til uddannelsesstillinger mellem uddannelsesregionerne, 
men på hospitalerne i yderområderne kan der være udfordringer i forhold til rekruttering til både 
uddannelsesstillinger og speciallægestillinger. Desuden kan det være vanskeligt at rekruttere til stillinger på 
hovedfunktionsniveau i enkelte fagområder. 

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?  

Svar: Vi imødeser en stigende efterspørgsel på vurdering og behandling ved speciallæge i ortopædkirurgi. 
Patienterne ønsker således i stigende grad at blive set af en specialist, og det faglige spænd mellem almen 
medicin og ortopædkirurgi er stigende i takt med at de nyuddannede speciallæger i almen medicin ikke 
længere har uddannelse i ortopædkirurgi. 

Med den nuværende specialeplan vil der være en uændret opdeling mellem hovedfunktionsniveau, 
regionsfunktion og højt specialiseret niveau. 

Spørgsmål 4: 
Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet af speciallæger i specialet?  

I vurderingen bør der tages højde for den demografiske udvikling, ændrede sygdomsmønstre, ændrede 
behandlingsmønstre/metoder, teknologisk udvikling, sundhedsplanlægning, øget specialisering, fokus- og 
indsatsområder, strukturændringer mv.  

Svar: Se svaret på spm 3. Der er ikke umiddelbart ny teknologi eller behandlinger, der medfører væsentlige 
ændringer i perioden 2020-2025. Der vil være et stigende antal ældre, hvilket øger efterspørgslen på 
behandlinger i specialet. 



Spørgsmål 5: 
Er der nogle generelle bemærkninger til lægeprognosens fremskrivning af speciallæger i specialet?  

Svar: Nej. 

Spørgsmål 6: 
Uddannelseskapaciteten blev ved den seneste treårsplan 2018-2020 fastsat til 38 hoveduddannelsesforløb 
pr. år (Nord: 12, Syd: 9, Øst: 17).  

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

Svar: Dansk Ortopædisk Selskab anbefaler et uændret antal uddannelsesstillinger i specialet jvf 
begrundelsen i svaret på spm 3.Se besvarelsen af spm 1-3. 

Spørgsmål 7: 
Den nuværende ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb er fastsat til 1,5-2,5.  

Hvilken ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb vurderes nødvendig for dels at sikre et 
passende antal ansøgere til hoveduddannelses- forløbene og dels at sikre, at læger introduceres til 
specialet?  

Svar: Vi vurderer, at det er passende med det nuværende antal introduktionsstillinger i forhold til antallet af 
hoveduddannelsesstillinger. 
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