
Høringssvar ang. retsmedicin 

Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel  

 

Spørgsmål 1: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og 

efterspørgslen på speciallæger i specialet?  

Svar: Der er mangel på speciallæger i retsmedicin i Østdanmark, men med det øgede 

indtag af læger i hoveduddannelsesstillinger i perioden 2018-20 forventes balance. 

Spørgsmål 2: Er der særlige kommunale og/eller regionale forskelle i efterspørgslen 

og udbuddet, som den kommende dimensioneringsplan skal tage højde for?  

Svar:  Ja, der er i øst (Københavns Universitet) fortsat brug indtag af læger, for at 

kunne matche opgave mængde og tage hensyn til work-life balance. Se også svar på 

spørgsmål 1. 

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: Efterspørgslen vurderes at stige på grund af flere opgaver og større grad af 

afspadsering af vagtarbejde. 

I vurderingen af efterspørgslen bedes foretaget en opdeling på funktionsniveau, 

således at det belyses, hvor stor en andel af speciallægerne i specialet, der 

fremadrettet forventes at være beskæftiget på hovedfunktionsniveau, 

regionsfunktionsniveau samt højt specialiseret funktionsniveau.  

Svar: ikke relevant for retsmedicin hvor beskæftigelsen er på universiteterne. 

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.  



Der kan i besvarelsen hentes inspiration fra Sundhedsstyrelsens specialevejledninger, 

som findes på: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/planlaegning/specialeplanlaegning/gaeldende- 

specialeplan  

Særligt kapitlet vedrørende ”Forhold af betydning for specialeplanlægning” vurderes 

som værende relevante for besvarelsen.  

Der kan ligeledes hentes inspiration fra Sundhedsstyrelsens rapport ’Danskernes 

Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017: 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale- 

sundhedsprofil-2017  

Svar: Overtagelse af arbejdsopgaver fra andre rekvirenter end politiet, først og 

fremmest regionerne i form af obduktioner. Sundhedsloven er ændret således at 

regionerne kan rekvirere obduktioner ved de retsmedicinske institutter af mennesker 

som dør pludseligt og uventet.  

Spørgsmål 5: Er der nogle generelle bemærkninger til lægeprognosens fremskrivning 

af speciallæger i specialet?  

Svar: nej 

 

Spørgsmål vedrørende dimensionering  

Spørgsmål 6: Uddannelseskapaciteten blev ved den seneste treårsplan 2018-2020 

fastsat til 3 hoveduddannelsesforløb pr. år (Nord: 0,5, Syd: 0,5, Øst: 2).  

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

begrundelse?  

Antal opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb opdelt på videreuddannelses- 

region 2013-2018 fremgår af Tabel 7.  

Svar: det foreslås at uddannelseskapaciteten, for den næste periode sættes til 1,5 

ØST, 0.5 SYD og 0,5 Nord – således at 2021 for Øst startes med et H-forløb. 2022 2, 

2023 1, 2014 2 og 2025 1. Antallet af hoveduddannelsesstillinger foreslås reduceret i 



Øst for at undgå overproduktion og en dannelse af en generationspukkel. 

Spørgsmål 7: Den nuværende ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb 

er fastsat til 1,5-2,0.  

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: 2-3.  

 

 


