Kommissorium for udvalgsarbejde om lægedækning i hele landet

Baggrund

Regeringen ønsker, at alle danskere skal have adgang til sundhedsydelser, uanset
hvor i landet de bor og uanset behandlingsbehov. Det drejer sig blandt andet om
adgangen til speciallægeressourcer, herunder alment praktiserende læger. I et i
øvrigt generelt velfungerende sundhedsvæsen er der en udfordring i forhold til at
sikre en hensigtsmæssig fordeling af de rigtige lægelige ressourcer på tværs af
landet og i alle specialer. Derfor nedsættes et udvalg, der skal skabe overblik over
udfordringerne med at sikre en tilstrækkelig lægedækning i alle dele af landet.
Udvalgets opgaver

Udvalget skal analysere udfordringerne og opstille mulige løsningsforslag, der kan
understøtte en mere hensigtsmæssig fordeling af læger på tværs af landet. Konkret
får udvalget følgende opgaver:
 Analyse af fordelingen af læger på tværs af landet: Geografiske forskelle i antal
læger fordelt på specialer, besatte/ubesatte hoveduddannelsesforløb, optaget
på medicinstudiet på tværs af landet mv. Relevante forhold som fx lægernes
alder, praksisstruktur, aktivitet, ledige og ubesatte stillinger på sygehusene mv.
inddrages i analysen.
 Anbefalinger ift. at understøtte en bedre fordeling af lægeressourcerne på tværs af landet.
Internationale tendenser og eksterne analyser ift. lægebestanden kan i relevant
omfang inddrages i analysen og kortlægningen. Udvalgets arbejde skal baseres på
et generelt krav om omkostningseffektivitet og anbefalingerne må ikke samlet set
indebære offentlige merudgifter.
Sammensætning

Udvalget sammensættes af repræsentanter fra følgende myndigheder og
foreninger:
 Danske Regioner
 KL
 Sundheds- og Ældreministeriet, herunder Sundhedsstyrelsen
 Finansministeriet
 Lægeforeningen
Sundheds- og Ældreministeriet udpeger formanden for udvalget. Der vil kunne
inddrages relevante interessenter i arbejdet, herunder
sundhedskoordinationsudvalgene. Udvalget er opmærksomt på det arbejde, der
foregår i regi af Sundhedsstyrelsens Prognose- og Dimensioneringsudvalg og Det
Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.
Udvalgets arbejde skal ses i sammenhæng med udvalgsarbejdet om et styrket nært
og sammenhængende sundhedsvæsen.
Proces

Udvalget sekretariatsbetjenes af Sundheds- og Ældreministeriet og
Sundhedsstyrelsen. Sundhedsdatastyrelsen inddrages fsva. analyser og data.
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Der sigtes mod, at der kan afholdes 3-5 møder med forventet afrapportering i
2016.
Afrapporteringen til sundheds- og ældreministeren sker i form af en rapport med
overvejelser og evt. anbefalinger.

