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Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (Bilag P1-14) 

Dagsordenen blev godkendt. 

Punkt 2. Fremtidige lægeprognoser (Bilag P2-14) 

Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen påtænker, at der i løbet af 

2015 skal ske en opdatering af lægeprognosen. Styrelsen ønsker 

på den baggrund en drøftelse af, om den nuværende prognose til-

fredsstiller behovene hos de relevante aktører. Eller om der kan 

laves tiltag, som kan forbedre prognosernes anvendelighed. 

Sundhedsstyrelsen forventer ikke, at de fremtidige prognoser 

kommer til at indeholde egentlige efterspørgselsanalyser eller at 

der skal foretages en regional opdeling.  

På baggrund af drøftelserne skal det besluttes, hvorvidt teknik-

kergruppen skal indkaldes for nærmere at udforme rammerne for 

en eventuel ny model.   

Sundhedsstyrelsen præsenterede kort det fremsendte notat. Overordnet set for-

venter styrelsen ikke fremadrettet at lave efterspørgselsprognoser, ligesom der 

heller ikke vil ske en regionsopdeling af fremskrivningerne.  

Den nuværende model indeholder en række udfordringer, blandt andet under-

estimeres antallet af speciallæger, da der med modellens afgræsninger ikke er 

tilstrækkeligt med læger at placere i de enkelte uddannelsesforløb. Styrelsen 

overvejer derfor, om modellen skal bevæge sig væk fra ”sandhedsscenarier” in-

den for de enkelte specialer og i stedet præsentere flere mulige scenarier for, 

hvordan udviklingen kan se ud, under forskellige forudsætninger.  
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Der var umiddelbart opbakning til en model med forskellige scenarier for ud-

buddet indenfor de enkelte specialer. Dog fandt udvalget, at der var behov for, 

at teknikkergruppen inden næste møde i udvalget udarbejder et forslag til en ny 

model for lægeprognosen. Sundhedsstyrelsen indkalder derfor teknikkergrup-

pen. 

Flere af udvalgets medlemmer udtrykte i den sammenhæng ønske om, at prog-

nosen fremadrettet indeholder en egentlig efterspørgselsanalyse samt en regi-

onsopdeling. 

Såfremt der ikke kan laves en regionsopdeling af fremskrivningerne blev det 

ønsket, at prognosen indeholder en regionsopdelt beskrivelse af den nuværende 

situation på arbejdsmarkedet.  

Det blev påpeget, at hvis der arbejdes videre med det foreslåede scenarie angå-

ende den økonomiske udvikling og efterspørgslen, så er det vigtigt at være sik-

ker på, at de tal, der benyttes, er brugbare.  

 

Punkt 3. ESVAT (Bilag P3-14 – Bilag P10-14) 

Sagsfremstilling: ESVAT har grundet tekniske udfordringer med 

etableringen af et nyt statistisk autorisationsregister ikke været 

opdateret på Statens Serum Instituts hjemmeside siden november 

2011. Flere medlemmer i udvalget efterspurgte på den baggrund 

på seneste møde i udvalget en drøftelse af, hvorvidt der skal bru-

ges ressourcer på at få ESVAT op at køre igen eller om ESVAT 

data fremadrettet helt kan undværes.  

Sundhedsstyrelsen har stadig problemer med at få etableret et statistisk autori-

sationsregister, hvilket er en forudsætning for, at ESVAT opgørelserne igen kan 

offentliggøres på hjemmesiden.  

Hovedformålet med ESVAT er at få et overblik over, hvor mange læger, der på 

et givent tidspunkt er inden for et enkelt speciale, samt hvor mange læger, der 

er behov for. Endvidere indeholder ESVAT oplysninger om den aktuelle be-

skæftigelsessituation, som ikke umiddelbart er i andre af styrelsens datakilder.  

Udvalget drøftede ESVATs fremtid og der kom i den sammenhæng en række 

synspunkter. 

 Det kræver et stort arbejde at holde systemet opdateret 

 Systemet er ikke blevet automatisk på trods af, at man har forsøgt at 

opnå det 

 Der er mange fejlkilder i systemet 

 Tallene i systemet har aldrig været rigtig valide 

 Vi kan få et godt overblik gennem de normale indberetninger vedrøren-

de uddannelsesstillinger 

 Der er ikke noget fast mål for efterspørgslen, da afdelingerne ikke ope-

rerer med normeringer men styrer ud fra en lønsum 

o Derfor svært at læse af tallene, hvilke læger, der mangler 
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 ESVAT kan bruges til at få et billede af, hvor mange der er ansat inden 

for et givent område 

 ESVAT er det eneste redskab, vi på nuværende tidspunkt har til at sige 

noget konkret om manglen på læger inden for de enkelte specialer 

 ESVAT kan bruges til at få et billede af antallet af uklassificerede stil-

linger 

 Det er vigtigt at overveje, om udbyttet, man får ud af systemet, står mål 

med de ressourcer, det kræver at vedligeholde systemet 

 Det bør overvejes, om de data, ESVAT genererer, kan opnås på anden 

vis 

Det var ikke muligt på møde at opnå enighed om, hvorvidt ESVAT skal fort-

sætte eller ej. Regionerne udbad sig i den sammenhæng længere betænknings-

tid.  

Det blev derfor aftalt, at regionerne inden sommerferien skal have indsendt en 

indstilling til Sundhedsstyrelsen på, hvorvidt de ønsker systemet nedlagt eller 

ej. Såfremt systemet ønskes nedlagt, skal regionerne beskrive, hvordan data an-

gående manglen på speciallæger inden for et givent speciale, et overblik over 

antallet af uklassificerede stillinger, et overblik over antallet af speciallæger 

fordelt på stillingskategori indenfor et givent speciale samt antallet af special-

læger indenfor et givent speciale på de enkelte sygehuse ellers kan gereneres.  

 

Punkt 4. Indberetning af i-stillinger 

Sagsfremstilling: Der ønskes en status på hvor langt Danske Re-

gioner er nået i forhold til at få udviklet det system, der kan hånd-

tere indberetningen af opslåede og besatte introduktionsforløb.  

Danske Regioner forventer, at den første opgørelse over opslåede introdukti-

onsstillinger kan leveres med november 2014 indberetningen. 

Videreuddannelsesregionerne forventer ligeledes, at de i november indberet-

ningen igen kan levere den fælles indberetning for hoveduddannelsesforløbene.  

Punkt 5. Anbefalinger fra arbejdsgruppen om lægers videreuddannel-

se (Bilag 11-14) 

Sagsfremstilling: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses ar-

bejdsgruppe om lægers videreuddannelse har afsluttet arbejdet. 

Rapporten fra arbejdsgruppen indeholder bl.a. to forslag til juste-

ringer, som udvalget skal drøfte. 

1. løbende tilpasning af dimensioneringen  

2. Fleksibel dimensionering af introduktionsstillinger 

Dagsordenspunktet blev indledt med en konkret drøftelse af ønsker fra Videre-

uddannelsesregion Nord og Øst om en ændret dimensionering.  

Oto-rhino-laryngologi 

Videreuddannelsesregion Nord ønsker en udvidelse af dimensioneringen i oto-

rhino-laryngologi fra 6 til 8 forløb årligt i regionen. Videreuddannelsesregion 
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syd udbad sig betænkningstid, men herudover var der umiddelbart opbakning 

til udvidelsen. 

 

Pædiatri 

Videreuddannelsesregion Øst ønskede en tilkendegivelse af, hvorvidt der på 

baggrund af etableringen af 1813 ordningen kan ske en udvidelse i antallet af 

uddannelsesforløb i pædiatri. 

Videreuddannelsesregion Nord og Syd var umiddelbart imod en udvidelse i 

pædiatri, da en udvidelse i Øst forventes at kunne give rekrutteringsvanske-

ligheder i de to regioner.  

 

Geriatri: 

Videreuddannelsesregionen Øst ønsker en tilkendegivelse af, hvor stor en per-

manent udvidelse, der forventeligt kan godkendes indenfor geriatrien. Regionen 

ønsker umiddelbart en udvidelse med 6 forløb. 

Videreuddannelsesregion Nord kan støtte en udvidelse på to forløb. Eventuelt 

yderligere udvidelse vil skulle drøftes nærmere med baglandet. 

Videreuddannelsesregion Syd udbad sig betænkningstid, men ud fra befolk-

ningsudviklingen virker en udvidelse på to forløb fornuftig.  

 

Infektionsmedicin: 

Videreuddannelsesregion Øst oplyste, at styrelsen kan forvente at modtage en 

ansøgning om udvidelse inden for specialet.  

 

Anæstesiologi: 

Videreuddannelsesregion Øst oplyste, at styrelsen kan forvente at modtage en 

ansøgning om udvidelse inden for specialet.  

 

Hoveduddannelsesforløb generelt: 

Det blev aftalt, at anbefalingen fra arbejdsgruppen ikke ændrer i den praksis for 

håndtering af ansøgninger om udvidelser, der blev aftalt på det seneste møde. 

Alle kan således ansøge om udvidelser indenfor et enkelt speciale, hvorefter de 

andre videreuddannelsesregioner har mulighed for at melde, om de også ønsker 

en udvidelse inden for det pågældende speciale eller i øvrigt har kommentarer 

til en eventuel ændring i dimensioneringen på området.  

Det er i den sammenhæng vigtigt at holde fast i, at dimensioneringen skal være 

med til at sikre en bred rekruttering inden for de enkelte specialer og regioner.  

I drøftelserne blev det fremhævet, at der kan være behov for at se på specialer-

ne samlet i stedet for denne drypvise behandling af de enkelte specialer. Styrel-

sen gav i den sammenhæng udtryk for, at der ikke på nuværende tidspunkt på-

tænkes at igangsætte et arbejde med at revidere hele dimensioneringsplanen.  
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I-stillinger 

Det blev aftalt, at videreuddannelsesregionerne kan beslutte at udvide den mak-

simale dimensionering af i-stillinger inden for de enkelte specialer. Dette kræ-

ver dog, at udvidelsen er afhandlet med den pågældende driftsregion, således at 

økonomien er afklaret inden for regionen inden opslag.   

 

Punkt 6. Orientering 

Intet til orientering 

 

Punkt 7. Næste møde 

Sundhedsstyrelsen indkalder til et møde i slutningen af året.  

 

Punkt 8. Eventuelt  

Intet til punktet.  

 




