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HØRINGSVAR I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2021-2025 PÆDIATRI 

 

Tak for muligheden for at bidrage til høringen i forbindelse med dimensionering af 

speciallægeuddannelsen 2021-25, pædiatri. 

I Dansk Pædiatrisk Selskab vurderes, at der er behov for en udvidelse af antallet af 

hoveduddannelsesforløb i Pædiatri i Uddannelsesregion Øst, fra de nuværende 13 til 

17 stillinger årligt, i Uddannelsesregion Nord udvidelse fra nuværende 9 til 10 

stillinger årligt samt i Uddannelsesregion Syd fra nuværende 6 til 7 stillinger årligt.  

Baggrunden for den ønskede udvidelse er: 

1. Balance mellem udbud og efterspørgsel? 
 I Regions Sjælland har flere afdelinger svært ved at rekruttere speciallæger. 

Der er aktuelt vakante speciallægestillinger. 
 Ligeledes ledige stillinger i Region Syd og Region Midt 

 

 
2. Kommunale/Regionale forskelle? 

 Der er planlagt etablering af neonatal- og børneafdeling på Bispebjerg 

Hospital i 2023-2024, ud fra en forventning om øget antal fødsler i 
Hovedstadsområdet. Rekrutteringen til denne afdeling, må forventes at 

komme fra de øvrige afdelinger i Region Hovedstaden samt i Region 
Sjælland. Erfaringerne fra etableringen af 1813 i Region Hovedstaden viste 
at den øgede rekruttering af speciallæger i Pædiatri til Region Hovedstaden 

drænede Region Sjælland for speciallæger i Pædiatri.  
Ved at uddanne flere speciallæger, kan det forhindres at denne situation 

opstår igen, når Bispebjerg Børneafdeling skal bemandes. 
 Der ses en øget aktivitet på Børne Akut Modtagelserne særligt i Århus, 

svarende til hvad der opleves i Region Hovedstaden. Denne trend kan 
forventes at brede sig til resten af landet jfr. pkt. 4. 

 

3. Efterspørgslen efter speciallæger i specialet det kommende år 
forventes at være større end det forventede udbud? 

 Fødselstallet i Region Hovedstaden og resten af landet er stigende, og 
dermed forventes flere indlæggelser på børneafdelingerne. 

 

4. Faktorer der har indflydelse for behovet for speciallæger 

 Der er stor uddannelsesaktivitet på børneafdelingerne. Udvidelsen i Almen 
medicin med et betragteligt antal uddannelsesstillinger over de kommende 
år, samt det nyoprettede speciale Akut Medicin, vil betyde øget krav til 



uddannelseskapaciteten på børneafdelingerne. For at dette kan 
imødekommes kræver det flere speciallæger i Pædiatri. 

 Det er nu slået igennem på alle afdelinger at Pædiatrien er udvidet med 
børn og unge op til 18 år. Dette betyder dels at der er et større 
patientgrundlag, men også en større sygdomsdiversitet, som skal varetages 

af speciallæger i Pædiatri. 
 Der er et politisk ønske – og en forventning i befolkningen om - at også 

mere fredelige tilstande skal vurderes på en børneafdeling. Tilstande der 
tidligere blev vurderet hos egen læge, forventes nu vurderet/indlagt på 
børneafdelingen, hvor der er en speciallæge i Pædiatri tilstede. 

 

5. Lægeprognosens fremskrivning af speciallæger i specialet 
 Aldersprofilen i specialet viser at flere speciallæger i pædiatri forventes at gå 

på pension i de kommende år jvf. den procentuelle aldersfordeling mellem 
specialets speciallæger i specielt Region Sjælland og Region Hovedstaden. 

 

6. Uddannelseskapacitet for 2021-2025 

 Antallet af hoveduddannelsesforløb i pædiatri i Uddannelsesregion Øst 
ønskes udvidet fra de nuværende 13 til 17 årligt – dvs med 4 
hoveduddannelsesforløb årligt. 

 Antallet af hoveduddannelsesforløb i pædiatri i Uddannelsesregion Nord 
ønskes udvidet med 1 stilling. 

 Antallet af hoveduddannelsesforløb i pædiatri i Uddannelsesregion Syd 
ønskes udvidet med 1 stilling. 

 Der er kvalificerede ansøgere til stillingerne 

 Aktuelt er der tilstrækkeligt med speciallæger til at varetage uddannelsen af 
flere speciallæger i pædiatri. 

 Alle hoveduddannelsesstillingerne i pædiatri bliver besat. I en længere 
årrække har der ikke været vakante forløb. 

 

7. Ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb 

 Den nuværende ratio mellem introduktionsstillinger og 
hoveduddannelsesforløb på 1,5-2,0 skønnes passende. 

 

Vi er naturligvis behjælpelige med uddybning af ovenstående, såfremt der er behov 

for dette. Spørgsmål sendes til formand@paediatri.dk. 

Med venlig hilsen 

Dansk Pædiatrisk Selskab 

På vegne af bestyrelsen, Anne Louise Bischoff 

 

 

 


