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Baggrund
� 4-års reglen, der blev til en 5-års frist

oprettet for at få ny-uddannede læger hurtigere i 
hoveduddannelsesforløb(HU) og dermed skabe en 
kortere vej til den færdige speciallæge.

� KBU delen indgår i de 5 år

� Introduktionsuddannelse 1 år

� Således maksimalt mulighed for 4 
introduktionsstillinger(I) inden for 5-års fristens 
rammer.



Baggrund
� Dimensioneringsplanen(SST) sikrer en 

sammensætning af hoveduddannelsesforløb i de 
forskellige specialer, der skal sikre dækning af 
fremtidige behov fsva. antal og geografi og samtidig 
hindre overflod af speciallæger i de enkelte specialer.

� Ca. 311 HU forløb i Videreuddannelsesregion Nord pr. 
år.



Dimensionering af 

introduktionstillinger
� Til hver enkelt HU-forløb beregnes et antal 

introduktionsstillinger. Oftest 1,5-2,5 (1,3-3,5) stillinger 
pr. HU stilling.

� Dermed opslås ca. mellem 513 og 802 I-stillinger pr. år 
i Videreuddannelsesregion Nord.

� Antal besatte/opslåede I-stillinger i Nord 2014 – 511

� Eneste speciale med reel overdimensionering af I-
stillinger er onkologi.

� 14 ud af 30 specialer har besat færre I-stillinger end 
minimumsantallet.



Finansiering af 

introduktionsstillinger
� Minimumsantallet af I-stillinger i henhold til 

dimensioneringsplanen (dvs. ca. 513) medfinansieres 
med 2/3 af lønnen.

� De øvrige stillinger ( ca. 300) finansieres 100% af 
afdelingerne/sygehusene/klinikkerne efter lokale 
regler.



Økonomistyring og 

omstillingsplaner
� De seneste år har sygehusene i Region Midt været 

underlagt store besparelser og strenge krav om nul-
balance.

� På afdelingsniveau er der øgede krav til produktivitet 
og færre penge til bl.a. uddannelse.

� Akutplanen har bevirket et ønske om at læger skal 
være på akutsgh i sidste år af HU. Læger i intro og 
første del af HU får andre funktioner.



Konsekvens af stram 

økonomistyring
� Enkelte afdelinger vælger i perioder at lade I-stillinger stå

vakante

� MANGE afdelinger vælger kun at opslå minimumsantallet 
(dvs. de 2/3 finansierede) af I-stillinger.

� Øget antal uklassificerede stillinger

� Billigere (ingen obligatoriske kurser, 
uddannelsesforpligtigelser mm.)

� Mere fleksible (korterevarende vikariater, ifølge YL OK min 
ansættelse i 1 år)

� Højere kompetenceniveau og mere produktivitet (fx 
forlængelse efter I-stilling), men ofte højere løn.



Konsekvens af 4/5 års fristen
� Øget antal studerende med forskningsår

� Øget antal phd studerende

� Flere vælger at udskyde KBU

� Øget krav om målrettethed i uddannelsesforløb

� Færre afprøver de mindre/parakliniske specialer  (CV’et 
kommer hurtigt til at se mindre målrettet ud)

� Mindre søgning til meget kompetitive specialer (”vi får 
alligevel aldrig HU”, ”Dårlig plan B”)



Afdækning
� 511 besatte I-stillinger (minimum 513)

� 13 specialer under minimum - manglende søgning 
eller manglende opslag?

� Hvor mange I-stillinger er slået op? Udover 
minimum?

� Hvor mange uklassificerede stillinger?



Udfordringen
� At øge antallet af klassificerede introduktionsstillinger 

således at:

� udbuddet øges og ventetiden imellem ansættelser 
minimeres

� rekrutteringsgrundlaget til HU bliver større. ”vi vil 
gerne have de bedst egnede fra den størst mulige pulje”.

� også de mindre specialer kan nå at blive prøvet af

� der er tid til og mulighed for at opnå relevant 
sideuddannelse/blive afklaret/skifte karriereretning

� At bevare god uddannelse med et øget antal I-stillinger.



Hvordan?
� Gøre det økonomisk attraktivt for afd. at slå flere I-

stillinger op. Fx medfinansiering af flere stillinger eller 
finansiering af obligatoriske kursusdage – ca. 10 dg/år.

� Fx ligelig finansiering af alle I-stillinger.

� Gøre det uddannelsesmæssigt attraktivt at søge I-stillinger 
decentralt. Fokus på faktorer, der øger sandsynligheden 
for at få HU.

� Styrke overgang fra decentral KBU til decentral I-stilling.

� Lægge vægt på hurtig opstart af KBU

� Vurdere behovet for yderligere klinisk erfaring i valgt 
speciale – 2. intro/uklassificerede stillinger



Fremtidens efterspørgsel af læger
Er vanskelig at forudsige, men afhængig af flere faktorer 

bl.a.

� Demografi

� Økonomi

� Teknologi

� Ændrede arbejdsgange

� Politiske belslutninger  (garantier, pakker mm.)

� Nye behandlinger



SST’s prognose for udbud af læger

2012-2035

Prognose baseret på aktuelle udbud af stillinger incl. ubesatte stillinger og 
derefter fremskrevet ihht forventet stigning på 0-1,5% pr. år.



Yngre Lægers 

efterspørgselsprognose
� Baseret på forventet efterspørgsel og ikke det aktuelle 

udbud af læger. 

� Differentierer imellem sygehuslæger, praktiserende 
læger og praktiserende speciallæger.

� Ser på antallet af ubesatte stillinger og ubesatte 
ydernumre.

� Demografisk udvikling

� Økonomisk vækst

� Stratificering af aldersmæssigt lægebehov

� Indregner IKKE produktivitetsstigning



”Den norske model”
� Baseret på den efterspørgselsmodel 2012-2035, som 

Statistisk Sentralbyrå (Statistics Norway) har lavet i Norge.

� Baseret på demografi og økonomisk vækst (BNP)

� Inddeling
� 1) læger på sygehuse 

� 2) læger i almen praksis 

� 3) læger i speciallægepraksis 

� 4) øvrige læger

� Befolkningen inddeles i aldersintervaller på 5 år og der 
stratificeres for ændringer i sammensætning over tid og 
forskelligt lægebehov efter alder.



Lægebehov baseret på demografi

I 2035 efterspørges 26.497 læger i forhold til 22.425 i 2012 – en stigning på ca. 18% 



Lægebehov baseret på økonomisk 

udvikling og demografi



Modellen set ifht SST’s 

udbudsmodel



Robusthed
� Modellen appliceret på data i perioden 1990 -2012.

� 1990 – 14.500 læger (300 arb.løse)

� ”Den norske model” applicerer demografisk udvikling og 
udvikling i BNP.

� Beregnes til et lægebehov i 2012 på 19.949 læger 

(5.749 mere en SST’s udbudsprognose for samme årrække)

� 26% udgøres af demografi

� 74% udgøres af økonomisk vækst

� 2012 – 20.845 beskæftigede læger, 1.416 ubesatte stillinger, 
164 ledige ydernumre (22.425)



Konklusion
� Der estimeres et fortsat stigende behov for læger frem 

mod 2035.

� Yngre Lægers efterspørgselsmodel anslår et antal, der 
er 4.000 – 15.000 højere end SST’s udbudsmodel.

� Hvis virkeligheden afspejler modellen i nogen grad, 
vil der blive betydelige udfordringer med at uddanne 
tilstrækkeligt med læger.

� De geografiske udfordringer kan forventes yderligere 
forstærket.


