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Svar på høring om dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025 i anæstesiologi 
fra DASAIM Uddannelsesudvalg 
 
Dette høringssvar er udformet efter diskussioner i det nationale uddannelsesudvalg under DASAIM 
i efteråret 2019, hvor der er indhentet kommentarer fra de lokale uddannelsesudvalg i de 3 
uddannelsesregioner.  
 
Svar er struktureret ud fra de syv spørgsmål, der er stillet i SST´s høringsmateriale: 
 
I anæstesiologi foreslås udvidelse med seks forløb i Danmark, dvs. fra 54 til 60 årlige forløb. 
Argumentation følger nedenfor.  
 
Spørgsmål 1: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen 
på speciallæger i specialet? 

Der er ubesatte speciallægestillinger på flere akutsygehuse. Når stillingerne besættes, opleves det, 
at de nye speciallæger kun kort bliver i stillingen og prioriterer at rykke mere centralt hvis 
muligheden opstår. Tilsvarende opleves det ofte, at ansøgere har flere tilbud om stillinger, og 
prioriterer de mere centrale stillinger. 
På centrale afdelinger er alle speciallægestillinger på nuværende tidspunkt besat. 
Der er markant færre ansøgere end tidligere til stillinger som opslås. 
Flere afdelinger ansætter de kommende speciallæger allerede INDEN de er færdiguddannet med 
start efter endt hoveduddannelse for dermed at sikre sig speciallæger. 

 
Spørgsmål 2: Er der særlige kommunale og/eller regionale forskelle i efterspørgslen og 
udbuddet, som den kommende dimensioneringsplan skal tage højde for? 
 
I Region Nord blev der i den seneste dimensioneringsplan 2018-2020 reduceret fra 20 til 18 årlige 
stillinger i forhold til den forrige plan 2013-2017. Initiativet kom fra Videreuddannelses-sekretariat 
NORD om omrokering af hoveduddannelsesforløb til andre specialer. Det var ikke et ønske fra 
specialet selv. Forventningen i specialet var en øget efterspørgsel af speciallæger i regionen, det 
har vist sig at holde stik, da der i Region Nord på lige for som i resten af landet er ubesatte 
speciallægestillinger. 
De 2 forløb ønskes genplaceret i det anæstesiologiske speciale. 
 
Spørgsmål 3: Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter speciallæger i specialet de 
kommende år at være større eller mindre end det forventede udbud, jf. hovedscenariet i 
Figur 5? Med hvilken begrundelse? I vurderingen af efterspørgslen bedes foretaget en 
opdeling på funktionsniveau, således at det belyses, hvor stor en andel af speciallægerne i 
specialet, der fremadrettet forventes at være beskæftiget på hovedfunktionsniveau, 
regionsfunktionsniveau samt højt specialiseret funktionsniveau. 

Hovedscenariet i figur 5 forventes at give et lavere antal af speciallæger end behovet vil være i 
fremtiden. 
Hovedscenariets (dimensionering 2018-2020) fremskrivning er på ca. 1%. Den historiske vækst er 
på > 2% og på trods heraf er der mangel på speciallæger. Vi forventer ikke, at efterspørgslen på 
speciallæger vil være aftagende i de kommende år på baggrund af de nedenfor listede 
argumenter: 

• Manglende udbud af speciallæger på landsplan 

• Stigende antal kvindelige speciallæger og dermed flere barslende speciallæger 
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• Stigende ønske om nedsat arbejdstid / vagtbelastning 

• Stigende ønske / krav om forskningsmæssig produktion  

• Stigende antal nye funktioner med behov for anæstesiologisk assistance bla. pga nye 
afdelinger / nybygninger f.eks nye semi-intensive afdelinger, nye opvågningsafdelinger, 
dagkirurgiske funktioner mv. 

• Politisk ønske om udbygning af det præhospitale beredskab nationalt 

• Der forventes en større afgang af speciallæger pga. relativt mange >60 år. 

Manglen vil især være på afdelinger på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau 

 
Spørgsmål 4: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet af speciallæger i 
specialet? I vurderingen bør der tages højde for den demografiske udvikling, ændrede 
sygdomsmønstre, ændrede behandlingsmønstre/metoder, teknologisk udvikling, 
sundhedsplanlægning, øget specialisering, fokus- og indsatsområder, strukturændringer 
mv. 
 
 
Den demografiske udvikling fremskriver at; 

• Der er flere ældre med større comorbiditet 

• Øget teknologisk udvikling medfører nye og flere behandlingstilbud 
Som tilsammen medfører øget behov for anæstesiologiske ydelser. 
 
 
Spørgsmål 5: Er der nogle generelle bemærkninger til lægeprognosens fremskrivning af 
speciallæger i specialet? 
 
Som ovenfor beskrevet forventes øget behov for speciallæger i forhold til den historiske vækst. 
 
 
Spørgsmål 6: Uddannelseskapaciteten blev ved den seneste treårsplan 2018-2020 fastsat til 
54 hoveduddannelsesforløb pr. år (Nord: 18, Syd: 12, Øst: 24)  
Hvilken uddannelseskapacitet anbefales for perioden 2021-2025, og med hvilken 
begrundelse?  
Antal opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb opdelt på videreuddannelsesregion 
2013-2018 fremgår af Tabel 7. 
 
Det anæstesiologiske speciale ønsker en øgning af uddannelseskapaciteten fra de nuværende 54 
uddannelsesforløb til 60 forløb / år. 
Der ønskes en øgning af antallet af stillinger i Region Nord til de tidligere 20 forløb / år. 
Der ønskes desuden en øgning i antal stillinger i Region Øst fra 24 til 28 forløb / år. 
Det vil for specialet svare til en vækst på ca. 1½%, og forventes på det foreliggende materiale at 
kunne dække efterspørgslen efter speciallæger i anæstesiologi. 
De 3 uddannelsesregioner er adspurgt om uddannelseskapacitet. Der er en uudnyttet 
uddannelseskapacitet. 
 
 
Spørgsmål 7: Den nuværende ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb er 
fastsat til 1,5-2,0.Hvilken ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb vurderes 
nødvendig for dels at sikre et passende antal ansøgere til h-forløbene og dels at sikre, at 
læger introduceres til specialet? 
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Forholdet med 2 introduktionslæger til 1 hoveduddannelseslæge vurderes som det rigtige i 

anæstesiologi. Dette begrundet med, at ikke alle introduktionslæger fortsætter i specialet og 

mange falder midlertidig fra pga. graviditet og barsel samt ph.d.- forløb.  

Vi forventer desuden, at der i fremtiden vil være et frafald til det nye speciale Akut Medicin. 

Der er adskillige uklassificerede stillinger tilgængelige som med fordel vil kunne klassificeres. 

 

Konklusion:  

I anæstesiologi foreslås udvidelse med seks forløb i Danmark, dvs. fra 54 til 60 årlige forløb.  
Der ønskes udvidelse med 2 forløb i Region Nord og 4 forløb i Region Øst 
 
Der er uddannelseskapacitet.  
 

 

 

På vegne af  

DASAIM´s Bestyrelse og  

DASAIM´s Uddannelsesudvalg 

 

Med venlig hilsen 

Carsten Monefeldt Albek og Rikke Borre Jacobsen, DASAIM Uddannelsesudvalg 


