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Notatet opsummerer fakta om vakante speciallægestillinger inden for
specialet lungesygdomme, antallet uddannelsesstillinger i specialet
samt hospitalsenhedernes udsagn om fremtidigt behov for
speciallæger i lungesygdomme afgivet i forbindelse med høringssvar
vedr. ny dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025.

Speciallæger
Opgørelsen viser antal ledige speciallægestillinger indenfor specialet
Intern Medicin: Lungesygdomme på hospitalsenheder i Region
Midtjylland.
Tabel 1: Vakante speciallægestillinger opgjort i fuldtidsstillinger

Afdelingslæger

overlæger

speciallæger i alt

2017

-

2

2

2018

-

4

4

2019

-

3

3

Kilde: Koncern HR. vakanceopgørelse

Læger i introduktionsuddannelse
Introduktionsuddannelsen til Intern Medicin: Lungesygdomme er en
12 måneders uddannelse for læger med tilladelse til selvstændigt
virke som læge. Uddannelsen er en fællesuddannelse for alle de 9
medicinske specialer, og derved kan man ikke opgøre, hvor mange
læger i den fælles intern medicinsk introduktionsuddannelse, der er
dedikeret til lungesygdomme.
I Videreuddannelses Region Nord (Region Midtjylland og Region
Nordjylland) skal der minimum opslås 102 og maksimum 178
introduktionsstillinger årligt jf. Sundhedsstyrelsens
dimensioneringsplan. Tabellen viser, hvor mange
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introduktionsstillinger, der er blevet besat de seneste tre år i
Videreuddannelsesregion Nord.
Tabel 2: Besatte introduktionsstillinger 2018 - 2020

Besatte introduktionsstillinger
i intern medicin
162
148
101*

2018
2019
2020
Kilde: www.evaluer.dk
* opgjort juni 2020

Læger i hoveduddannelse
Hoveduddannelsen i Intern Medicin: Lungesygdomme er en femårig
uddannelse med henblik på speciallægeanerkendelse. I
Videreuddannelsesregion Nord (Region Midtjylland og Region
Nordjylland) er der årligt 7 opslag af hoveuddannelsesstillinger. Det
vil sige, at der i et statisk billede uddannes 7 nye speciallæger i
Lungesygdomme årligt, og at der til en hver tid er 35 reservelæger
og 1. reservelæger i hoveduddannelse i Videreuddannelsesregion
Nord. Heraf ca. 2/3 i Region Midtjylland. Specialet har dog haft flere
ubesatte forløb i forbindelses med opslagsrunder, og der vil som følge
heraf være afvigelser i antallet af reservelæger og nye speciallæger.
Tabel 3: Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb de sidste 4 år i
Videreuddannelsesregion Nord

dimensionering
2017

6

Opslåede
stillinger
7

Ansøgere

Besatte

Ubesatte

7

4

3

2018

6

6

7

5

1

2019

7

12*

14

9

3

2020

7

12*

12

10

2

kilde: Videreuddannelsessekretariatet. Indberetning til Sundhedsstyrelsen
*De høje antal opslåede stillinger de seneste to år skyldes, at der er opslået
tidligere ubesatte forløb.

Udsagn fra Hospitalsenhederne om fremtidigt behov for
speciallæger i Lungesygdomme
Adspurgt i forbindelse med høring af ny dimensioneringsplan for
speciallægeuddannelsen 2021-2025, har hospitalsenhederne og
specialerådet givet nedenstående svar på deres skønnede, fremtidige
behov for speciallæger i Intern Medicin: Lungesygdomme.
Dimensioneringsplanen udarbejdes af Sundhedsstyrelsen og angiver
det antal hoveduddannelsesforløb, der opslås årligt og dermed antal
speciallæger, der på sigt uddannes årligt. Dimensioneringen er for
nuværende 7 forløb årligt i Intern Medicin: Lungesygdomme i
Videreuddannelsesregion Nord.
Tabel 4: Høringssvar fra hospitalsenhederne til
Videreuddannelsessekretariatet om fremtidigt behov for
hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Lungesygdomme
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Adspurgte parter

Høringssvar

Specialerådet

Der er et let øget behov pbs. tidligere mangel på
lungemedicinere og da sygdomsbelastningen
indenfor KOL og lungecancer og astma vurderes
samlet set uændret. Det anbefales at
dimensioneringen øges til 8

AUH

Hospitalets kommentarer til fremtidig
dimensionering af hoveduddannelsen i specialet:
Antal finansierede introduktionsstillinger bør
øges, i det læger fra mange andre specialer
søger erfaring i lungemedicin, og har også gavn
af det (fx anæstesiologi, almen medicin, anden
intern medicin), desuden ønsker læger, der
søger HU i lungemedicin også at søge til
universitetsafdelingen førend de endeligt søger
HU forløb. Antal introduktionsstillinger på
Universitetsafdelingen er p.t. et nåleøje for
rekrutteringen. Og ikke alle HU forløb besættes
ved hver runde, lige som ikke hver eneste
introduktionsstilling leder til
hoveduddannelsesforløb.

RH Horsens

Dimensioneringen af antal
hoveduddannelsesforløb vurderes passende.
RH Horsens forventer en uændret efterspørgsel i
perioden 2018-2040 inden for specialet
RH Horsens vurdere at den nuværende
dimensionering af hoveduddannelser inden for
specialet er tilstrækkeligt til at dække det
fremtidige behov.

RH Randers

Uændret dimensionering på 7

HE Midt

Uændret dimensionering på 7

HE Vest

Der er behov for fem speciallæger til HE Vest de
kommende år. HE Vest anbefaler, at
dimensioneringen øges med 1 stilling årligt.
Altså en dimensionering på 8

Kilde: Videreuddannelsessekretariatet. Oktober 2019.
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