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Arbejdsgruppen for status for den lægelige 
videreuddannelse - Hoveduddannelse

”Der er enighed om, at dimensioneringen af 
hoveduddannelsesforløb søges forøget m.h.p. at 
understøtte en bred rekruttering specialemæssigt 
og geografisk. 
Den løbende tilpasning drøftes i regi af Det 
Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og 
Prognose- og Dimensioneringsudvalget."



Prognose og dimensionering 
Forventet tidsramme

• Ny prognose for udbud af læger og speciallæger 
senest udgangen af 2015

• Revideret prognose-model

• Dimensioneringsplan 2018-2022
• i høring og udarbejdes i løbet af 2016
• implementeres i 2017
• gældende fra 2018



Flere h-forløb? Regionernes indmeldinger

• Region Nordjylland og Region Midtjylland:
• ”Fælles tilbageholdenhed” og gradvise udvidelser

• Region Syddanmark:
• Uændret dimensionering

• Region Hovedstaden og Region Sjælland:
• Betydelige udvidelser



Hvorfor fælles tilbageholdenhed?

• Bilag 6.3.1.1:
40 (21) ubesatte h-forløb i 2014 
ud af 352 opslåede h-forløb 
i 17 forskellige specialer

Vi vil gerne have flere af disse ubesatte h-forløb besat før 
der udvides…





Flere h-forløb? Udvidelse i Øst

• Ønsket udvidelse med ca. 39 h-forløb årligt i Øst.
• Drøftet i prognose- og dimensioneringsudvalget 
7. november


 

Ny dimensioneringsplan fra SST den 14. 
november 2014 giver udvidelse på 7 h-forløb 
årligt (nu i alt 900)



Ændret studieoptag? 

Dimensionering af optag if. finanslov 2014

Optag per 1.000 indb.

Universitet Køben- 
havn

Odense Aarhus Aalborg I alt

Optag på 
med.stud. 

509 288 448 50 1.295

Universitet / 
region(er)

Kbh. ifht. 
Hovedst. 
og Sjæll.

Odense 
ifht. 
Sydd.

Aarhus 
ifht. 
Midtj.

Aalborg 
ifht. 
Nordj.

I alt

Optag / 
1.000 indb. 

0,20 0,24 0,35 0,09 0,23



Arbejdsgruppen for status for den lægelige 
videreuddannelse - Introduktionsuddannelse

”Arbejdsgruppen finder, at de gældende lofter for antallet 
af introduktionsstillinger i forhold til antallet af 
hoveduddannelsesstillinger bør kunne administreres 
fleksibelt på den måde, at de tre regionale 
videreuddannelsesråd får mulighed for at øge 
dimensioneringen af i-stillinger i deres regioner, når der er 
fagligt, kapacitetsmæssigt og rekrutteringsmæssigt 
grundlag for det”



Fleksibilitet i antal i-stillinger 
Temadrøftelsens del 2

• Uændret: Minimum-maksimum
• For VUR i dimensioneringsplan
• For afdelinger i lægefaglig indstilling

• Nyt: DRRLV kan nu beslutte at overskride 
maksimum for VUR N

Hvordan skal VUS agere på vegne af DRRLV?
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