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Intern Medicin: Kardiologi 
 
Intern Medicin: Kardiologi varetager diagnostik, behandling, forebyggelse og forskning 
inden for hjerte- og kredsløbslidelser. Specialet omfatter sygdomme i hjertet, perikardiet, 
lungekar samt de ikke-organspecifikke systemarterier. Det kardiologiske speciale er 
kendetegnet ved anvendelse af en række højteknologiske diagnostiske og terapeutiske 
procedurer, samt ved at behandlingen i høj grad er evidensbaseret og betinget af 
resultater fra store randomiserede undersøgelser. 
 
Det kardiologiske speciale har en stærk national tradition for forskning og udvikling, hvilket 
også fremover forventes at præge udviklingen. Der har i de senere år været hastig 
udvikling af nye evidensbaserede kardiologiske behandlingsmetoder, samt en positiv 
politisk bevågenhed, bl.a. med betydelig stigning i den invasive behandlingsaktivitet og 
fortsat implementering af nationale og internationale guidelines, rekommandationer og 
referenceprogrammer.  Danmark har aktuelt ca. 225 erhvervsaktive speciallæger i 
kardiologi og specialets videnskabelige selskab, Dansk Cardiologisk Selskab, tæller ca. 
1.000 medlemmer, hvoraf ca. 400 er medlemmer af Foreningen af Yngre Cardiologer. 
Selskabet udgør et centralt fagligt og politisk forum for danske kardiologer og det 
forventes, at uddannelsessøgende og kommende kardiologer engagerer sig i selskabets 
arbejde, både for at opbygge et fagligt netværk og for at bidrage til specialets fortsatte 
udvikling.  
 
 

Faglig profil - Intern Medicin: Kardiologi 
 
De egenskaber, som er væsentlige for en læge, der stiler mod specialet Intern Medicin: 
Kardiologi er nedenfor anført i skematisk form.  
Venstre kolonne angiver hvilke egenskaber, der er væsentlige. Højre kolonne angiver, 
hvad man eksempelvis kan godtage som dokumentation eller indicium for, at lægen faktisk 
besidder den anførte egenskab. Den højre kolonne udgør således ikke nogen 
udtømmende liste over dokumentationsmuligheder.  
 

 

Egenskab   Mulige eksempler på egenskaben: 
Medicinsk ekspert Tidligere ansættelse indenfor specialet eller andre 

relevante specialer (øvrige intern medicinske specialer, 
anæstesi) 

Gode mundtlige 
kommunikationsevner 

Undervisningserfaring (primært i sundhedsfagligt regi, 
men kan også være uden for den medicinske verden). 
Funktion som mødeleder, foredrag.  

Gode skriftlige 
kommunikationsevner 

Eksempler på skriftlig produktion. Der kan eksempelvis 
være tale om 

• Instrukser/guidelines 

• Patientinformationer 
Akademiske evner • Videnskabelig produktion 

• Ph. D. eller doktordisputats 

• Udarbejdelse af evidensbaserede 
guidelines/instrukser 

• Indleverede abstracts til kongresser og 
selskabsmøder 
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• Deltagelse med foredrag eller postere ved 
kongresser og selskabsmøder 

• Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt 
projekt / litteraturstudie 

• Ansættelse i forskningsstilling 

• Forskningsrelateret ophold ved udenlandsk 
institution 

Samarbejdsevner Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra 
uddannelsesgivende afdeling.  
Deltagelse i tværfaglige fora eller lignende. 

Organisatoriske 
/administrative  
evner 

Deltagelse i organisatorisk arbejde. Deltagelse i 
foreningsarbejde, politisk arbejde, faglige 
organisationer, bestyrelsesarbejde, frivilligt arbejde og 
lignende kan i mange tilfælde dokumentere interesse 
og evne for organisatorisk arbejde 

Sundhedsfremmer Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra 
uddannelsesgivende afdeling. 

Professionel Demonstration af målrettethed i planlægning af egen 
læring og uddannelse. Målrettethed udelukker ikke, at 
man undervejs i sit forløb har ændret mål f.eks. skiftet 
specialeønske. Målrettethed kan demonstreres ved, at 
man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere at 
man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig.  
Det betyder ikke, at målet nødvendigvis hele tiden har 
været det samme.  

Interesse for kardiologi • Aktiv deltagelse i det videnskabelige selskab 
dokumenteret ved mødedeltagelse og evt. 
deltagelse i selskabets udvalg og 
arbejdsgrupper. 

• Deltagelse i kardiologiske kurser 

• Bestyrelsesarbejde i Foreningen af Yngre 
Cardiologer 

• Interesse for arbejde med hjertepatienter 
eksempelvis dokumenteret ved arbejde i 
Hjerteforeningen. 

• Interesse for akut intern medicin. Kan 
eksempelvis dokumenteres ved tidligere 
ansættelser og kursusdeltagelse. 

• Studieophold eller ansættelse ved udenlandsk 
kardiologisk afdeling 

 

 
 

Ansøgning om ansættelse i hoveduddannelse. 
 
Det formelle krav for at kunne ansættes i et hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: 
Kardiologi er en godkendt introduktionsstilling i Intern Medicin. Såfremt introduktions-
stillingen ikke er godkendt på ansøgningstidspunktet skal ansøgningen vedlægges 
”Generel vurdering Intern Medicin” til dokumentation af at introduktionsstillingen forventes 
gennemført og godkendt før tiltrædelse i hoveduddannelsesforløb. 
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Ansøgning sker ved udfyldelse af det gældende ansøgningsskema vedlagt dokumentation 
iht. til ansøgningsvejledningen. 
 
  

Ansættelsessamtalen. 
 
Med udgangspunkt i en motiveret ansøgning og den faglige profil indkaldes de ansøgere, 
som ud fra ansøgningen findes kvalificerede til samtale. Det er således samtalen, der 
danner det endelige grundlag for indstilling til ansættelse. Herudover har samtalen til 
formål at give en grundigere introduktion til specialet og dermed sikre den bedst mulige 
afstemning af forventninger hos både ansøger og ansættelsesudvalg. 
 
Samtalerne foregår i den videreuddannelsesregion hvor hoveduddannelse er søgt og 
formen vil fremgå at stillingsopslaget.  
 


