
                       
                             
                           
                       

 
 
 
 

  
 
  

Notat 

 

 

Til: sst@sst.dk  

 

Fra: 

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen (sundhedsledelsen@peqqik.gl)  

 

Dato: 10. 
januar 2020 

 

 

Vedr.: 

 

Sundhedsstyrelsens overordnede høringsmateriale vedrørende 
Dimensioneringsplan 2021-2025. 

 

 

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen takker for muligheden for at kommentere på 
Sundhedsstyrelsens overordnede høringsmateriale vedrørende Dimensioneringsplan 2021-
2025.   

 

Der er i Grønland en meget stor ubalance mellem udbud og efterspørgsel på speciallæger. 
Grønland er tyndt befolket (56.000 indbyggere på godt 2.000.000 km²) med mange små og 
spredte byer og bygder. Det Grønlandske Sundhedsvæsen løser sundhedsopgaver på 74 
matrikler. Dertil kommer, at logistikken er vanskelig, hvor indenrigsrejser foregår med fly, 
helikopter eller båd, og vejret er konstant udfordrende og skiftende.  

 

Lægegerning i Grønland er diverst, mangfoldigt og omfatter opgaveløsning, der i Danmark ville 
blive håndteret i langt mere specialiserede enheder. Det er derfor nødvendigt med solide 
generalistkompetencer – især uden for Nuuk.  

Det Grønlandske Sundhedsvæsen ønsker derfor, at dimensioneringsplanen sikrer, at der 
uddannes flere speciallæger i de specialer, som har flest generalistkompetencer - særligt Almen 
medicin, men også Intern Medicin: Geriatri og Akutmedicin.  

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen ønsker helt generelt større fokus på opnåelse af brede 
generalistkompetencer - på lægestudiet, i KBU og i alle lægelige specialer. Her kan det intern 
medicinske, kirurgiske og diagnostiske/laboratoriemæssige område særligt nævnes. 
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Vi ser med glæde, at prognosen for udviklingen af antallet af læger i Danmark forudser en kraftig 
stigning fra 26.000 læger i 2018 (hovedscenariet) til i omegnen af 41.000 læger i 2040. 
Udbuddet af speciallæger forventes ligeledes at stige og at vokse med 67% fra 2018-2040, hvis 
udviklingen følger hovedscenariet. 

 

Det større udbud af læger i Danmark vil skabe en større efterspørgsel på uddannelsesstillinger. 
Det Grønlandske Sundhedsvæsen byder på oplagte muligheder for at kunne indgå i flere 
uddannelsesforløb. 

 

I den forbindelse er det et ønske, at det bliver nemmere for læger i uddannelsesforløb i Danmark 
at kunne tage dele af deres hoveduddannelsesforløb og introduktionsforløb i Det Grønlandske 
Sundhedsvæsen.  

 

 

 

 
 


