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Yngre Lægers høringssvar vedr. dimensioneringsplan 2021-2025 

 

Efterspørgslen efter lægelig arbejdskraft, herunder ikke mindst speciallægelig arbejdskraft, har igennem 
en årrække været stor. Og Yngre Lægers beregninger viser, at behovet for lægelig arbejdskraft fortsat vil 
vokse. Samtidig er de bagvedliggende kandidatårgange væsentligt større end de tilsvarende 
kandidatårgange, der lå til grund ved udarbejdelsen af dimensioneringsplan 2018-2020. 

Der er derfor afgørende, at videreuddannelseskapaciteten i dimensioneringsplan 2021-2025 væsentligt 
forøges i forhold til dimensioneringsplan 2018-2020. 

I Sundhedsstyrelsens udbudslægeprognoser 2015-2040 fra februar 2016 og 2018-2040 fra april 2019 er 
der oversigter over den forventede årlige tilgang til speciallægeuddannelsen på baggrund af størrelsen af 
kandidatårgange, disses fordeling på danske og udenlandske statsborgere, udvandring heraf, 
indvandring af udenlandske statsborgere uden speciallægeanerkendelse samt et ”fradrag” på 5 pct. 
udtrykkende, at 5 pct. af en kandidatårgang af den ene eller den anden grund ikke ønsker at blive /bliver 
speciallæge. Således indgik ”årlig tilgang til speciallægeuddannelsen” fra Sundhedsstyrelsens 
udbudslægeprognose 2015-2040 ved udarbejdelse af dimensioneringsplan 2018-2020. 

Hvis man anvender samme fremskrivningsmodel for behovet for videreuddannelseskapacitet i 
dimensioneringsplan 2021-2025 og tager hensyn til de faktuelle opdaterede tal for bagvedliggende 
kandidatårgange til grund for dimensioneringsplan 2021-2025, kan man opgøre, at der groft skønnet er 
behov for en udbygning af HU-kapaciteten til 1.150, 1.225, 1.275 og 1.275 HU-forløb i henholdsvis 2022, 
2023, 2024 og 2025, idet det bemærkes, at HU-kapaciteten i 2021 foreslås på nuværende niveau.   

Selvom Yngre Læger ikke vil pege på bestemte specialer, der bør have en udvidet uddannelseskapacitet, 
skal det dog bemærkes, at der synes behov for en fortsat forøgelse af uddannelseskapaciteten i almen 
medicin. 

Kapaciteten for de udbudte introduktionsstillinger følger som bekendt kapaciteten for HU-forløbene via 
særlige minimums- og maksimums-multiplikationsfaktorer. Yngre Læger skal opfordre til, at der ved 
fastlæggelsen af dimensioneringsplan 2021-2025 ses på mulighederne for en opskrivning af forskellige 
specialers ”minimumsmultiplikationsfaktor”, herunder for almen medicin. 

Som det fremgår indledningsvis, udviser Yngre Lægers beregninger, at behovet for lægelig arbejdskraft 
fortsat vil vokse. Yngre Læger skal opfordre til, at Sundhedsstyrelsen udvider sine lægeprognoser til at 
indeholde egentlige efterspørgselsprognoser, således at det på et overordnet niveau vil være muligt at 
estimere behovet for lægelig arbejdskraft.  
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