Fakta ark for speciallægehjælp
Speciallægerne er det andet største praksisområde med regionale udgifter til honorarer på 3,37 mia. kr. i
2016.
De årlige udgifter er fra 2011-2016 er steget med 3 procent eller i absolutte termer 87,6 mio. kr. I samme
periode er antal ydelser og antal unikke personer, der har modtaget speciallægehjælp begge steget med
3%.
Tabel 1: Udgifter, antal ydelser og antal personer for speciallægerne mellem 2011-2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Udgifter (faste 2016-priser)
kr. 3.285.798.974
kr. 3.220.569.513 kr. 3.207.660.556 kr. 3.302.835.770 kr. 3.332.704.312 kr. 3.373.365.169
Antal ydelser
11.747.473
11.575.605
11.566.770
11.918.175
12.158.081
12.068.007
Antal patienter
1.786.640
1.783.944
1.780.211
1.806.798
1.828.368
1.847.661
Kilde: CSC Scandihealth
* Antal patienter angiver unikke patienter, dvs. antal CPR numre.

Hvis man betragter de enkelte specialer, kan man se, at langt de største udgifter går til specialerne øjen –
og ørelægehjælp på omkring 650 mio. kr. hver. Tilsvarende er det også de specialer, der behandler flest
patienter og til forskel fra de andre specialer, er det ikke nødvendig med en henvisning fra en almen
praktiserende læge for at få en konsultation.
Videre ser vi, at nogle af de mindste specialer, målt i årlige udgifter, er børnepsykiatri og plastikkirurgi.
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Kilde: CSC Scandihealth
For speciallæger gælder det, at én kapacitet svarer til en fuldtidsansat speciallæge. Nogle af de specialer
med flest antal kapaciteter er øjen-og ørelægehjælp med henholdsvis 169 og 161 kapacitet. I den anden
ende er diagnostisk radiologi med omkring 18 kapaciteter.

Tabel 3: Antal kapaciteter fordelt på speciale pr. 01.01.17
Speciale
Kapacitet
01 - Anæstesiologi
26,00
04 - Dermato-venerologi
101,82
05 - Diagnostisk radiologi
18,00
06 - Reumatologi (Fysiurgi)
41,62
07 - Gynækologi-obstetrik
75,29
08 - Intern medicin
33,67
09 - Kirurgi
47,56
18 - Neuromedicin
32,63
19 - Øjenlægehjælp
159,46
20 - Ortopædisk kirurgi
26,15
21 - Ørelægehjælp
161,25
23 - Plastikkirurgi
0,70
24 - Psykiatri
13,64
25 - Pædiatri
115,74
26 - Børnepsykiatri
28,31
Total
898,37
Kilde: CSC Scandihealth

