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Til orientering fremsendes Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for pe-
rioden 2008-2012 fordelt på hhv. hoveduddannelses- og introduktionsforløb 
og videreuddannelsesregion. Dimensioneringsplanen er ligeledes offentlig-
gjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under: 
http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Prognose.aspx?lang=da  
 
Dimensioneringsplan 2008-2012 fordeles på de tre Videreuddannelsesregio-
ner på baggrund af befolkningsandelen i de tre regioner. 
 
Da kommunalreformen har medført en mindre forskydning i fordelingen af 
dimensioneringen mellem Videreuddannelsesregion Syd og Videreuddannel-
sesregion Nord ser fordelingen ud som følgende: 45 % i Videreuddannelses-
region Øst, 22 % i Videreuddannelsesregion Syd og 33 % i Videreuddannel-
sesregion Nord.  
 
For at imødekomme behovet for speciallæger inden for de enkelte specialer, 
herunder sikre en optimal fordeling af læger på speciale og geografi, samt 
med henblik på implementering af Regeringens initiativer til forkortelse af 
lægers videreuddannelse til speciallæge har Sundhedsstyrelsen indført et dif-
ferentieret forhold mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb inden 
for de enkelte specialer.  
 
Prognose- og dimensioneringsudvalget har været hørt i forbindelse med 
udarbejdelsen, herunder muligheden for at udmønte forløbene. 
 
Det er forventningen, at en differentiering af antallet af introduktionsstillin-
gen inden for det enkelte speciale kan medvirke til at: 

• mindske omfanget af uddannelsessøgende læger, som venter uhen-
sigtsmæssigt længe på at komme i betragtning til et hoveduddannel-
sesforløb 

• forbedre rekrutteringsgrundlaget inden for specialer, hvor der er akut 
mangel på speciallæger, og som på nuværende tidspunkt ikke er i 
stand til at besætte de opslåede uddannelsesstillinger 

• tage hensyn til særlige indsatsområder som kræft-, hjerte- og psykia-
triområdet, hvor der er akut mangel på speciallæger,  

• mindske regionale skævheder i rekrutteringen for så vidt angår spe-
ciale og geografi  
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Initiativet med differentierede introduktionsstillinger skal ikke stå alene, men 
skal ses som en større del af en lang række forslag til at afhjælpe speciallæ-
gemanglen og sikre en optimal fordeling af speciallæger på både speciale og 
geografi.  
 
Sundhedsstyrelsen vil løbende vurdere dimensioneringsplanen og årligt fore-
tage mindre justeringer. Justeringerne vil blive foretaget efter rådgivning fra 
Prognose- og dimensioneringsudvalget og på baggrund af indberetninger fra 
de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse om opslåede og besatte in-
troduktions- og hoveduddannelsesforløb, registreringerne i den elektroniske 
stillings- og vakancetælling samt tilbagemeldinger fra de videnskabelige sel-
skaber.  
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