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Udkast til DRRLV’s bemærkninger til Danske Regioner ift. Udkast til 

Lægeprognose 2015-2040 

 

 

DRRLV takker for muligheden for at bidrage til Danske Regioners høringssvar. 

Udbudsprognosen er et værdifuldt bidrag til planlægningsopgaven og er meget 

spændende læsning. 

 

Det er dog særdeles ærgerligt, at de anvendte tal fra Bevægelsesregistret er relativt 

gamle - fra 31.december 2012. Det mindsker anvendeligheden. 

Regionerne kan oplyse meget nyere data vedr. antal ansatte læger og speciallæger på 

hospitalerne. 

 

Flere steder (nederst side 6, side 19 nederst, figur 7, flere tekstafsnit) nævnes ”antal 

ubesatte forløb”. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår om disse tal er opgjort ift. antal 

opslåede h-forløb eller ift. antal dimensionerede h-forløb.  

Da der er meget stor forskel på videreuddannelsesregionernes praksis ift. genopslag, vil 

DRRLV generelt foreslå, at antal/andel ubesatte forløb gennem hele prognosen (inkl. 

tabel 5, side 21ff) udelukkende opgøres ift. antal dimensionerede h-forløb. 

 

Det vil øge læsevenligheden hvis visse begreber blev defineret i resuméet og konklusion. 

Eksempelvis ”udenlandsk uddannede” og ”beskæftigede læger”. 

 

Næstnederst på side 8. 

Her sammenlignes udviklingen i Danmark med andre OECD lande, hvor der 

tilsyneladende ikke forventes nogen stigning i antal læger. Hvad bygger den forventning 

på? 

 

Generelt kunne terminologiklarheden og stringensen ift. ordvalg og anvendte begreber 

øges. 

Tilsyneladende anvendes begreberne ”optag på medicinstudiet” og ”tilgangen til 

medicinstudiet” om det samme. Hvis der er forskel på betydningen heraf, foreslås 

begreberne defineret. 

 

Det foreslås at definere ”autorisation som læge” – der er jo flere forskellige slags 

autorisationer som læge. 

 

Side 15 øverste tekstafsnit 

Der nævnes vandring mellem universiteterne. SST har netop opgjort data vedr. dette – 

det foreslås indarbejdet i prognosen. 
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Tabel 3: Hvad betyder ”uddannelseslandegruppe”. Det land universitetsuddannelsen er 

gennemført i? (bachelor og/eller kandidat?)  

 

Tekstafsnittet på side 17: 

Læger med udenlandsk speciallægeuddannelse – det er uanset om de fx er danske 

statsborgere? Og hvor stor en del skal være gennemført i udlandet for at tilhøre denne 

gruppe? 

 

Tabel 4 og tabel 9: 

Hvad betyder uddannelsesland: Universitetsuddannelse eller speciallægeuddannelse? 

Generelt bør det være tydeligt, hvad der menes hver gang, der står ”udenlandsk 

uddannede”. 

 

Det foreslås at anvende stringent farvekodning gennem hele prognosen. Flere steder 

anvendes der forskellige farvekoder for det samme. Eksempelvis i figur 6 og 7, VUR Nord 

er gul i den ene og blå i den anden.  

 

Tabel 7, tabel 8, tabel 11, tabel 12, tabel 13 og tabel 14. 

Det foreslås at indsætte tabeller med procentopgørelser. 

 

Begreberne ”beskæftigede læger” og ”erhvervsaktive læger” (fx figur 12) anvendes 

begge – hvis der er forskel på, hvad det dækker, skal det defineres. 

 

Det kunne være nyttigt at se tabel 13 opdelt på hhv. ”læger” og ”speciallæger”. Der 

henvises hertil i tekstafsnittet på side 37. 

 

Det antages, at tallene i tabel 16 både rummer hospitalsansatte speciallæger og 

speciallæger i praksis?  

En kolonne med samlet sum for antal speciallæger i DK i hvert speciale vil være nyttig.  

 

I Tabel 17 er lægernes ansættelsessted opgjort på videreuddannelsesregion. Det vil være 

særdeles nyttigt med en supplerende tabel, hvor det er opgjort i de fem politiske 

regioner – specielt for speciallæger.    

  

Side 55, 4 tekstafsnit: 

”forventes på sigt at 1160 læger er parat til at tilgå speciallægeuddannelsen”. Hvordan 

anvendes begrebet ”speciallægeuddannelse” i prognosen? Er KBU indeholdt? Er det 

hoveduddannelsen, de er klar til? I så fald er det afgørende at vide mere præcist 

hvornår.  

Tabel 22 anfører noget om dette, men den er uklar.  

Der mangler en tabel med et bud på, hvor mange og hvornår de vurderes at være parate 

til at påbegynde hoveduddannelse. Og da dette er helt afgørende ift. 

planlægningsopgaven og dimensioneringsplanen, foreslås dette fremrykket og fremhævet 

i prognosen.  

Side 70 øverst står: ”Det antages, at der i perioden 2015-2020 er 855 læger, som vil 

påbegynde en hoveduddannelse”. Betyder det, at der i nævnte periode er 855 læger der 

KAN påbegynde hoveduddannelse?  

 

Tabel 21. Her anvendes begrebet ”kandidattilgang”. Definitionen heraf er uklar.  

 

 

DRRLV ser frem til den endelige version af prognosen – og til de efterfølgende drøftelser. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mikael Vivendel 




