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BEHOV FOR AT UDDANNE FLERE SPECIALLÆGER 2022-2025 
 
Sundhedsstyrelsen lægger op til at uddanne alt for få speciallæger 
 

Flere patienter med kroniske sygdomme, flere behandlingsmuligheder og stigende 

samfundsforventninger til behandlingerne de kommende år giver især behov for flere læger inden 

for bl.a. almen medicin og geriatri, men også psykiatri, børne/unge psykiatri og andre specialer har 

udsigt til mangel. Hver speciallæge behandler mange patienter hvert år, så det kan desværre mærkes 

tydeligt hos patienterne, når der mangler selv få speciallæger i et speciale et sted i landet. 

 

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt sit bud på, hvor mange speciallæger der skal uddannes de 

næste fire år (bilag 1). Sundhedsstyrelsen vurderer, at der skal uddannes 1.040 speciallæger årligt. Vi 

vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra de lægevidenskabelige selskaber, at der er brug for 

mere end 1.250 pladser hvert år de kommende fire år. 

  

Vurderinger af de kommende års behov for at uddanne flere speciallæger inden for hvert speciale 

fremgår bl.a. af de høringssvar, som specialeselskaberne har sendt til Sundhedsstyrelsen. Ikke mindst 

selskaberne inden for almen medicin, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri beskriver hvordan der 

er brug for en markant forøgelse i antal uddannelsespladser ift. den tidligere dimensioneringsplan.  

 

Hvis ikke der uddannes tilstrækkeligt med speciallæger, vil det få store negative følger for en lang 

række patienter. Der vil stå mere end 1200 læger klar årligt til at uddanne sig til speciallæger de 

kommende år. Udover at begrænse kvaliteten i patientbehandlingen vil  det nuværendeudkast til 

dimensioneringsplan resultere i en lægelig "restgruppe", som ikke uddannes til speciallæge. Det er et 

stort ressourcespild.  
 

Hvad skal der konkret gøres? 
 

• Hæv det samlede antal uddannelsespladser til i hvert fald ca. 1200 pladser i hver af årene 

2022-2025.  

 

• Øg antallet af uddannelsespladser i almen medicin til 400 årligt. Sundhedsstyrelsens udkast 

indebærer 332 pladser og i 2021 var der 350 pladser. Det er naturligt at udvidde 

dimensioneringen ud fra det store behandlingsbehov i almen praksissektoren. Men også ud 

fra de politiske tilkendegivelser, der er givet om behovet for en styrket almen praksissektor. 

 

• Øg antallet af pladser i geriatrien til ca. 35. De kommende års befolkningsudvikling med en 

voksende ældrebefolkning forudsætter et behov for en væsentlig forøgelse af 

speciallægedækningen til behandling af det stigende antal ældre. 18 forløb i geriatri er 

således på ingen måde tilstrækkelig. 
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• Øg antallet af pladser inden for psykiatri fra 54 til ca. 80 årlige opslag. Forøgelsen på 6 

pladser er et skridt på vejen til at afhjælpe problemerne i psykiatrien - men det er slet ikke 

tilstrækkeligt. 
 

• Øg antallet inden for børne- og ungdomspsykiatri fra 24 til ca. 35 årlige opslag. En status 

quo på 24 HU-forløb er på ingen måde tilstrækkeligt. 
 

• Opslagene skal slås op, så vi får uddannelseslæger ud i hele landet, men samtidig så vi 

sikrer, at de forløb, der slås op, er mulige at besætte. Det kræver en indsats i regionerne for 

at uddannelsesforholdene er i orden alle steder. 

 

Antallet af intro- og hoveduddannelsespladser i den lægelige videreuddannelse er styret centralt fra 

Sundhedsstyrelsen via en såkaldt dimensioneringsplan. I foråret 2021 skal den kommende plan for 

2022-2025 lægges fast. Den nuværende plan for 2021 er at finde på styrelsens hjemmeside1. 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
1 https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Dimensioneringsplan/Dimensioneringsplan-for-
speciallaeger-2021.ashx?la=da&hash=847EFC1C15633ED35B0A38D78CC9562BD930847A 
 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Dimensioneringsplan/Dimensioneringsplan-for-speciallaeger-2021.ashx?la=da&hash=847EFC1C15633ED35B0A38D78CC9562BD930847A
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Dimensioneringsplan/Dimensioneringsplan-for-speciallaeger-2021.ashx?la=da&hash=847EFC1C15633ED35B0A38D78CC9562BD930847A
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Bilag 1. Forslag til årlige antal hoveduddannelsesforløb 2022-2025 

 
Kilde: Sundhedsstyrelsen. Bilag til møde i Prognose- og Dimensioneringsudvalget 23. februar 2021 

 


