
 

 

 

 

 

 

Partnerskab om lægedækning i psykiatrien 
 

Det er en grundlæggende forudsætning for et kvalitetsløft i psykiatrien, at der er psykiatere 

nok til at varetage de lægefaglige opgaver, herunder at patienter i psykiatrien får en patient-

ansvarlig læge ligesom det aktuelt rulles ud indenfor somatikken.  

 

Derfor bør man som led i psykiatrihandleplanen tage initiativ til et nationalt partnerskab med 

det formål at sikre, at psykiatrien bliver en endnu mere attraktiv arbejdsplads både for læger 

under uddannelse indenfor et af de to psykiatriske specialer og for færdiguddannede special-

læger i psykiatri og børne og ungdomspsykiatri. 

 

Baggrund – lægemangel på kort og lang sigt 

Selvom der fra 2010-16 er kommet 12 pct. flere psykiatere i sygehuspsykiatrien, så oplever 

alle regioner fortsat, at de har ubesatte psykiaterstillingeri. Dette skal ses i sammenhæng 

med, at antallet af patienter i samme periode er steget med hele 23 pct., ligesom man i øv-

rigt også kom fra en situation med lægemangelii.  

 

En rundspørge til regionerne har tidligere anslået en akut mangel i omegnen 85-95 special-

lægeriii. Spørger man psykiaterne på sygehusene, så erklærer 80 pct. sig uenige eller meget 

uenige i, at de fysiske rammer og bemandingen er tilstrækkelig i psykiatrien. Heraf peger 88 

pct. på, at der mangler lægekollegaeriv. 

 

Sundhedsstyrelsens lægedækningsprognose viser, at der fra 2015 til 2030 ventes en lille 

stigning i antallet af speciallæger i psykiatri på 14 pct. svarende til 125 speciallæger. Til 

sammenligning ventes en stigning i antallet af børne og ungdomspsykiatere på knap 95 pctv. 

 

Som med alle prognoser er der usikkerhedsmomenter ved lægeprognosen. For specialet psy-

kiatri er disse meget store. For det første er der aktuelt store udfordringer med at besætte 

alle hoveduddannelsesstillinger. Således stod op imod 30 pct. af hoveduddannelsesstillin-

gerne ubesatte i 2016 og 2017 i både voksen- og børne- og ungdomspsykiatrivi.  

 

For det andet er der risiko for frafald under videreuddannelsen. Sundhedsstyrelsens inspek-

torrapporter, som vurderer kvaliteten i videreuddannelsen på enkelte enheder, viser, at der i 

alle tre videreuddannelsesregioner er psykiatriske enheder, hvor kvaliteten af uddannelsen 

halter gevaldigt. Udfordringen underbygges af en ny undersøgelse fra Yngre Læger, som do-

kumenterer en sammenhæng mellem uddannelseslægers oplevelse af kvalitet i uddannelsen 

og sandsynligheden for, om de ser sig selv forblive i sygehuspsykiatrienvii.  
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For det tredje er specialet psykiatri blandt de specialer, som har allerstørst andel af læger 

med en alder over både 55 og 65 år. Det betyder, at den faktiske udvikling i antallet af psy-

kiatere i vid udstrækning afhænger af, hvorvidt det lykkes at fastholde psykiaterne længere 

på arbejdsmarkedet og dermed forsinke pensionstidspunktet. 

 

Nationalt partnerskab for lægedækning i psykiatrien  

Det nationale partnerskab har til formål at sikre lægedækning i psykiatrien på kort og lang 

sigt. Arbejdet forankres i Sundhedsministeriet, som understøtter partnerskabet med sekreta-

riatsbistand. Der afsættes ligeledes midler til at understøtte, at partnerskabet kan iværk-

sætte initiativer.  

 

Virkefelt 

Partnerskabet kortlægger karakteren og omfanget af lægedækningsudfordringerne i psyki-

atrien og kan derudover iværksætte tiltag eller komme med anbefalinger indenfor følgende 

områder: 

• Medicinstuderendes kendskab til og interesse for de psykiatriske specialer 

• Kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i psykiatrien 

• Mulighed for forskning og subspecialisering indenfor de psykiatriske specialer 

• Effektiv brug af speciallægeressourcerne i psykiatrien 

• Fortsat høj arbejdsmarkedstilknytning for seniore speciallæger i psykiatrien 

 

Partnere: 

SUM (formand), Sundhedsstyrelsen, de fire universiteter som udbyder medicinstudiet, Dan-

ske Regioner, de fem regioner, Danske Patienter samt relevante lægelige organisationer in-

klusiv Lægeforeningen, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger, Dansk Psykiatrisk Selskab, 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Foreningen af Yngre Psykiatere og Foreningen af 

Danske Lægestuderende.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Intern medicin: Infektionsmedicin

Intern medicin: gastro. og hepatologi

Patologisk anatomi og cytologi

Intern medicin: nefrologi

Urologi

Thoraxkirurgi

Samfundsmedicin

Psykiatri

Klinisk biokemi

Arbejdsmedicin

Top 10 i specialer med størst andel +65-årige

27 %

Figur 1: Baseret på udtræk fra Lægeforeningens medlemsregister 20. august 2018. Bemærk at medlemsoplysninger er 

selvrapporterede, ligesom LF’s organisationsprocent er ca. 96 pct., hvorfor datasættet ikke er helt lig populationen. 

Specialet ”Intern medicin” er nedlagt og derfor ikke medtaget. 
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