
Til Danske Regioners bestyrelse 

Speciallægeloftets betydning for små specialer kun repræsenteret på universitetshospitalerne: 

På vegne af følgende lægevidenskabelige og specialebærende selskaber, Dansk Dermatologisk Selskab, 

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, Dansk Selskab for Klinisk 

Immunologi og Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, ønsker vi at henlede opmærksomheden på, at det aktuelt 

gældende speciallægeloft på universitetshospitalerne i Aarhus, Odense og København (speciallægeloftet 

gælder ikke universitetshospitalerne i Aalborg og Roskilde) rammer netop vores specialer uforholdsmæssigt 

hårdt, uden at dette medfører flere læger på de perifere sygehuse.  

Vores specialer er kun repræsenteret på universitetshospitalerne i en eller flere af de tre regioner, som 

speciallægeloftet omfatter (Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden): 

 Dermato-venerologi 

o Relevant i Region Syddanmark. I Region Hovedstaden er specialet placeret på Bispebjerg 

Hospital, som ikke er omfattet af speciallægeloftet, og i Region Midtjylland er specialet 

placeret på P.P. Ørumsgade (Marselisborg), som heller ikke er omfattet. Herudover findes 

muligheden for at søge ud i privat praksis. 

 Klinisk farmakologi 

o Relevant i Region Syddanmark og Region Midtjylland. I Region Hovedstaden er specialet 

placeret på Bispebjerg Hospital, som ikke er omfattet af speciallægeloftet.  

 Klinisk genetik 

o Relevant i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. I Region Syddanmark er specialet 

repræsenteret på Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt Vejle. Sidstnævnte er 

ikke omfattet af speciallægeloftet. 

 Klinisk immunologi 

 Thoraxkirurgi 

For alle ovenstående specialer samt neurokirurgi gælder, at der er tale om højt specialiseret behandling 

og/eller regionsfunktioner. En stram fortolkning af speciallægeloftet, som den der aktuelt lægges for dagen, 

medfører de facto, at man ikke kan opnå ansættelse som speciallæge i disse specialer i de tre berørte 

regioner, med mindre hospitalsledelserne er villige til at bruge deres normeringer på at prioritere 

specialerne på bekostning af andre specialer. Dette udløser en konkurrencesituation mellem specialerne 

frem for at sikre en bedre geografisk dækning af de specialer, hvor det er muligt. Da vores specialer ikke 

findes uden for universitetshospitalerne, er der ingen perifere enheder, hvor man kan søge ansættelse. 

Altså vil konsekvensen være, at speciallæger med disse specialer er nødsaget til at søge ansættelse uden for 

de berørte regioner, i andre instanser eller i andre specialer. 

Som et konkret eksempel er det i klinisk farmakologi p.t. ikke muligt at blive ansat i Region Midtjylland eller 

Region Syddanmark. I Region Hovedstaden er man ikke omfattet af speciallægeloftet, og her er 

Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen  også mulige ansættelsessteder. Dette medfører den barokke 

situation, at speciallægeloftet -  i modsætning til intentionen om at sikre lægedækning i de mere perifere 

områder af de berørte regioner - faktisk giver incitament til at søge til København. En mulig løsning på 

denne problemstilling kunne være at undtage specialer, som kun findes på universitetshospitalerne i de 

pågældende regioner, fra speciallægeloftet. Herved fastholdes muligheden for at lægge et samlet loft over 

antallet af speciallæger i de specialer, hvor der faktisk findes alternative ansættelsessteder i samme 

regioner, mens den fortsatte udvikling og rekruttering i de små specialer ikke kompromitteres. Som 



perspektiv kan anføres, at ovenstående specialer samt neurokirurgi er normeret til sammenlagt 29 

hoveduddannelsesforløb (speciallægeuddannelser) årligt ud af 855 i alt, sv.t. 3,4% (Kilde: Lægeprognose 

2015-2040, Sundhedsstyrelsen 2016). 
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