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Svar fra Region Midtjylland på høring fra Sundhedsstyrelsen vedrø-

rende dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025 modta-

get den 1. oktober 2019 

 

 

Høringssvar om dimensionering af speciallæge-

uddannelsen 2021-2025 

 

Region Midtjylland takker for muligheden for, at bidrage til Sund-

hedsstyrelsens høring om dimensionering af speciallægeuddannelsen 

2021-2025. 

 

Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af høringssvar fra Region 

Midtjyllands hospitalsledelser og tværfaglige specialeråd. Disse input 

har været drøftet med direktion og de lægefaglige direktører i Region 

Midtjylland. Derudover henviser Region Midtjylland til høringssvar fra 

henholdsvis Danske Regioner og Videreuddannelsesregion Nord. 

 

Hovedbudskab fra Region Midtjylland 

Region Midtjylland ønsker et stærkt og sammenhængende sundheds-

væsen, hvor patienterne har adgang til sundhedsydelser af høj kvali-

tet, uanset hvor i landet de bor, og uanset hvad de fejler. 

 

 Region Midtjylland anbefaler, at det samlede antal hovedud-

dannelsesforløb på nationalt plan fastholdes inklusiv de sene-

ste udvidelser i almen medicin. Hoveduddannelsesforløbene i 

akutmedicin skal dermed findes indenfor den nuværende sam-

lede ramme ved neddimensionering i andre specialer.  

 Region Midtjylland ønsker at tilstræbe ambitionen om en lige 

fordeling af speciallæger pr. 1000 indbyggere på nationalt 

plan for at understøtte lighed i sundhed.  

 Region Midtjylland kan tilslutte sig dimensioneringsplanen som 

et styringsredskab, der sikrer en hensigtsmæssig balance mel-

lem specialerne og landsdelene. 

 Region Midtjylland anbefaler, at en mindre procentandel (2,5-

5 %) af den samlede dimensionering af stillinger lægges ud til 

de enkelte Videreuddannelsesregioner til selvforvaltning. Her-

med er der mulighed for at kunne regulere efter lokale behov. 

Region Midtjylland anbefaler, at der fremadrettet skal være 

mulighed for, at det Regionale Råd for Lægers Videreuddan-

nelse kan konvertere ubesatte stillinger i ét speciale over i et 

andet speciale inden for den indeværende dimensioneringspe-
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Side 1 



 

Side 2 

riode. 

 Region Midtjylland gør opmærksom på, at den nuværende dimensionering, og særligt 

den seneste opdimensionering i almen medicin, presser uddannelseskapaciteten på de 

kliniske afdelinger på hospitalerne. Region Midtjylland finder, at en afgørende forud-

sætning for at opretholde en uddannelse af høj kvalitet er, at der er balance mellem an-

tal uddannelseslæger og antallet af uddannelsesgivere (speciallæger). 

 

Svar på spørgsmål 1 

Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger? 

Er der forskel på regionsniveau?  

 

Region Midtjylland vurderer, at efterspørgslen på nuværende tidspunkt overstiger udbuddet af 

speciallæger i regionen inden for nogle specialer og i nogle dele af regionen. Region Midtjylland 

vurderer, at rekrutteringen til disse specialer og områder også i de kommende år vil rumme 

udfordringer.  

 

Ifølge Region Midtjyllands vakanceopgørelse var der pr. 1. november 2018, 122 vakante spe-

ciallægestillinger i Region Midtjylland. 

 

 

Svar på spørgsmål 2 

Er der særlige kommunale og/eller regionale forskelle i efterspørgslen og udbuddet, som den 

kommende dimensioneringsplan skal tage højde for?  

 

Det er Region Midtjyllands opfattelse, at der fortsat er væsentlige forskelle mellem de lægelige 

arbejdsmarkeder i Danmark. Region Midtjylland ønsker at tilstræbe en lige fordeling af 

speciallæger pr. 1000 indbyggere på nationalt plan for at understøtte lighed i sundhed. 

 

En dimensioneringsplan kan være med til at forstærke eller nedtone regionale forskelle i 

antallet af speciallæger pr. 1000 indbyggere.  

 

Region Midtjylland anbefaler, at det samlede antal hoveduddannelsesstillinger ikke øges på 

nationalt plan. Så længe der er et signifikant antal vakante uddannelsesstillinger indenfor 

nogle specialer eller i særlige dele af landet, bør en dimensioneringsplan ikke udvides.  

 

 

Svar på spørgsmål 3 

Vurderes udviklingen i efterspørgslen af speciallæger de kommende år at være større eller 

mindre end det forventede udbud?  

 

Udviklingen i efterspørgslen af speciallæger kan være vanskelig at forudsige, og afhænger 

primært af den økonomiske og organisatoriske udvikling i det danske sundhedsvæsen. 

 

Det er ligeledes vanskeligt at tale om forventninger til den samlede efterspørgsel af 

speciallæger på tværs af specialer. For eksempel må det forventes, at der i Region Midtjylland 

igennem hele dimensioneringsperioden 2021-2025 fortsat vil være vakante stillinger i 

specialerne diagnostisk radiologi og psykiatri jævnfør svar på spørgsmål 1.  

 



 

Side 3 

Hvis der opstilles en økonomisk forudsætning om, at antallet af ansatte speciallæger samlet 

set vil stige med 1 % om året i Region Midtjylland. Så vil der med den kommende 

dimensioneringsplan (2021-2025) blive uddannet flere speciallæger (ca.150 stk.) end der vil 

blive ansat i regionen frem til 2030. Hvorvidt denne ”overproduktion” modsvarer de specialer, 

hvor der er vakante stillinger, og om lægerne ønsker at søge netop disse, er dog meget 

vanskeligt at forudse.  

 

Svar på spørgsmål 4 

Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet for speciallæger?  

 

Region Midtjylland finder, at de faktorer som har den største indflydelse på behovet for speci-

allæger, er politiske prioriteringer samt regionernes økonomiske råderum.  

 

I høringssvarene fra specialerådene i Region Midtjylland nævnes desuden: en ændret rolle i 

forhold til primærsektoren, personlig medicin, ændret befolkningssammensætning, udred-

ningsret og behandlingsgaranti samt teknisk og medicinsk udvikling. 

 

 

 

 

 

 


