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Høringssvar om dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) i Videreuddannelsesregion Nord 

takker for muligheden for at kunne komme med høringssvar vedrørende dimensionering 

af speciallægeuddannelsen 2021 – 2025. Dette notat indeholder DRRLV høringssvar 

vedrørende dimensioneringen af speciallægeuddannelsen i perioden 2021 – 2025. 

Derudover henvises DRRLV til høringssvar fra Region Nordjylland og Region Midtjylland. 

 

Hovedbudskaber fra DRRLV 

 

DRRLV ønsker et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen, 

hvor patienterne har adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, 

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

 

 DRRLV anbefaler, at det samlede antal hoveduddannelsesstillinger på nationalt 

plan fastholdes inklusiv de seneste udvidelser i almen medicin. Akutmedicin bør 

indgå i dimensioneringsplanen på lige fod med de øvrige specialer. 

Hoveduddannelsesforløbene i akutmedicin skal dermed findes indenfor den 

nuværende samlede ramme ved neddimensionering i andre specialer. 

 

 DRRLV anbefaler, at der indføres en form for videreuddannelsesregional 

fleksibilitet kombineret med et nationalt styringsredskab for at fremme 

lægedækning i lægedækningstruede områder eller indenfor bestemte specialer og 

dermed gøre dimensioneringsplanen mere tilpasningsdygtig. Der lægges op til, at 

eventuelle forsøgsordninger med øget fleksibilitet følges tæt og evalueres efter to 

år.  

 

 DRRLV gør opmærksom på, at den nuværende dimensionering og særligt den 

seneste opdimensionering i almen medicin presser uddannelseskapaciteten på de 

kliniske afdelinger på hospitalerne, som eksempelvis pædiatri. DRRLV finder, at en 

afgørende forudsætning for at opretholde en uddannelse af høj kvalitet er, at der 

er balance mellem antal uddannelseslæger og uddannelsesgivere (speciallæger).  

 

 DRRLV opfordrer til, at det i en kommende dimensioneringsplan bliver 

efterspørgslen af  speciallæger, der er definerende for antallet af 

uddannelsesstillinger og ikke antallet af kandidater fra Universiteterne. DRRLV 

mener, at der bør kigges på, hvorvidt universiteterne samlet set optager for 

mange på medicinstudiet i forhold til det fremtidige arbejdsmarked. 

 

Svar på spørgsmål 1 
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Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på 

speciallæger? Er der forskel på regionsniveau? 

 

DRRLV vurderer, at efterspørgslen på nuværende tidspunkt overstiger udbuddet af 

speciallæger i videreuddannelsesregionen inden for nogle specialer og i nogle dele af 

videreuddannelsesregionen.  

 

 

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 DRRLVs opfattelse, at der fortsat er væsentlige forskelle mellem de lægelige 

arbejdsmarkeder i Danmark. DRRLV ønsker at tilstræbe en mere lige fordeling af 

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

 

Hvis Sundhedsstyrelsen godkender ønsket om øget videreuddannelsesregional 

fleksibilitet anbefaler DRRLV, at fleksibiliteten ledsages af en national styringsramme. 

DRRLV anbefaler således at fleksibiliteten bringes i spil med henblik på at fremme 

lægedækning i lægedækningstruede områder eller indenfor bestemte specialer med 

særlige udfordringer.  

 

Hvis fleksibiliteten gennemføres uden en national styringsramme, er det DRRLVs 

bekymring, at der er en risiko for at komme til at fastholde en national skævvridning i 

forhold til lighed i sundhed. 

 

 

Svar på spørgsmål 3 

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

eller mindre end det forventede udbud? 

 

DRRLV vurderer, at den nuværende dimensioneringsramme på landsplan sikrer den 

nødvendige stigning i antallet af speciallæger, som der fremtidsmæssigt vil være behov 

for. Vurderingen betyder ikke nødvendigvis, at der ikke i fremtiden vil være vakante 

speciallægestillinger. Det afhænger af enhedernes og specialernes evne til at rekruttere 

ansøgere. Der er altså ikke nødvendigvis sammenhæng mellem det rette antal 

speciallæger på landsplan og den rette fordeling til de enkelte specialer eller de enkelte 

enheder. 

 

I forlængelse heraf anbefaler DRRLV, at antallet af introduktionstillinger øges i de 

specialer, som er udfordrede med rekruttering til hoveduddannelsen med henblik på at 

sikre et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. 

 

 

Svar på spørgsmål 4 

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

 

DRRLV finder, at der er flere faktorer, der kan få indflydelse på det fremtidige behov for 

speciallæger. Heriblandt ændrede samfundsmæssige forhold, teknologiudvikling, 

opgaveglidninger mellem afdelinger/faggrupper/sektorer. 

 

Derudover oplever DRRLV en stigende interesse fra såvel uddannelseslæger som fra 

speciallæger for at arbejde deltid, både i hoveduddannelsen og senere som speciallæge. 

Dette kan på sigt få stor betydning for udbuddet af og efterspørgslen efter  speciallæger. 

 

 

 


