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Det thoraxkirurgiske speciale. 
Det thoraxkirurgiske speciale i det offentlige sygehusvæsen findes på 5 thoraxkirurgiske afdelinger, 
der alle er højt specialiserede og har lands-landsdelsfunktion. 
Thoraxkirurgien omfatter hjertekirurgi og klassiske thoraxkirurgi med hovedvægt på 
revaskulariserende operation og behandling af lungecancer. Thoraxkirurgi er et 
behandlingsspeciale, hvis patienter hovedsageligt henvises fra kardiologiske og lungemedicinske 
afdelinger. 
 
Struktur.  
Thoraxkirurgiske afdelinger på Rigshospitalet, Skejby Sygehus, Aalborg Sygehus, Gentofte 
Amtssygehus og Odense Universitetshospital. Subspecialiserede områder som børnehjertekirurgi 
samt hjerte- og lungetransplantation findes kun på Rigshospitalet og Skejby.  
 
Antal speciallæger.  
P.t. findes ca. 60 aktive thoraxkirurgiske speciallæger i Danmark. Der er ikke 
rekrutteringsproblemer i specialet. 
 
Dimensionering. 
Sundhedsstyrelsen indstiller til flg. dimensionering indenfor specialet: 
 
Hoveduddannelsesforløb: 5-5,5 
Introduktionsstillinger: 10 
 
Der gennemføres i øjeblikket jf. Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan 5 fase III forløb årligt. 
 
Specialet mener, at Sundhedsstyrelsens statistiske materiale er mangelfuldt og at den foreslåede 
dimensionering vil skabe overproduktion af thoraxkirurger. Det er opfattelsen, støttet på tidligere 
undersøgelser specialet har foretaget, at tre årlige thoraxkirurgiske uddannelsesforløb, pga. den 
nuværende skæve aldersfordeling i specialet, vil stabilisere antallet af thoraxkirurger på ca. 70-75. 
Specialet er i dialog med Sundhedsstyrelsen vedr. antallet af uddannelsesforløb og det forventes at 
der findes en afklaring på spørgsmålet. 



For nærværende planlægges på baggrund af Sundhedsstyrelsens oprindelige dimensioneringsplan – 
dvs. fem årlige hoveduddannelsesforløb og 10 introduktionsstillinger.  
Det forventes, på baggrund af indledende tilbagemeldinger fra Sundhedsstyrelsen, at der kan opnås 
enighed om en begrænsning af den thoraxkirurgiske uddannelseskapacitet.  
 
Uddannelsesgivende afdelinger. 
Det er udvalgets forslag, at alle offentlige thoraxkirurgisk afdelinger deltager i den fremtidige 
uddannelse. 
 
 
Uddannelsesforløb i thoraxkirurgi. 
Nuværende: Samlet uddannelsestid efter turnus ca. 7 ¾ år. 
 24 mdr. introduktionsstilling 
 27 mdr. ansættelse i undervisningsstilling (forskellige alternative sammensætninger) 
 36 mdr. ansættelse som 1. reservelæge ved thoraxkirurgisk afdeling 
 6 mdr. laboratorieuddannelse 
 
Fremtidige: Uddannelsen har en længde på 60 mdr. efter gennemført turnus og 
introduktionsansættelse. Udvalget foreslår, at hoveduddannelsen i Region Nord sammensættes af  
 

48 mdr. thoraxkirurgi (incl. børnehjertekirurgi og transplantation) 
6 mdr. Common Trunk kirurgi 
6 mdr. kardiologi 
 

Der planlægges med fokuserede ophold af indtil 4 ugers varighed på anæstesiologisk afdeling, samt 
4 uger på en lungemedicinsk afdeling. For hoveduddannelsesstillinger forankret i Århus suppleres 
opholdet på den lungemedicinske afdeling med 14 dage på en Øre-Næse-Hals afdeling. 
 
I Region Øst og Syd foreslås 3 måneders ophold på en lungemedicinsk afdeling. Forskellen mellem 
regionerne skyldes regionale forskelle i afdelingsstrukturerne. 
 
Kompetencer indenfor kardiologi: Optage anamnese og planlægge udredningsprogram for den 
hjertekirurgiske patient, herunder vurdere kontraindikationer og risikofaktorer ift. operation. 
Endvidere specifikke kompetencer ift. patienter med iskæmisk hjertesygdom, aortaklaplidelser. 
mitralklaplidelser, lidelser i thorakale aorta, kongenitte hjertelidelser, sygdomme i pericardiet og 
transplantation. 
 
Kompetencer indenfor lungemedicin: Udredning og diagnosticering af patienter med kirurgiske 
lunge- og pleuralidelser, herunder optage anamnese, planlægge udredningsprogram samt tolke de 
anvendte undersøgelsesmetoder. Derudover vurdering af operabilitet, medianstinoskopi, 
bronkoskopi. 
 
Kompetencer indenfor anæstesi: Kunne håndtere komplikationer i det post operative forløb for 
hjerte/lungekirurgiske patienter, herunder indlede og forestå behandlingen af patienter med 
respiratoriske, kardiologiske, nefrologiske, hæmodynamiske, hæmostatiske komplikationer. 
 
De kirurgiske Common Trunk kompetencer forventes overvejende erhvervet ved gennemførsel af 
den thoraxkirurgiske introduktionsuddannelse samt ved ovennævnte thoraxkirurgiske ansættelser. 
Kompetencer udover dette vil blive erhvervet gennem et 6 mdr. ophold på en bred kirurgisk 



afdeling med akutfunktion, ligesom der forventes gennemført fokuserede ophold på urologisk, 
karkirurgisk og plastikkirurgisk afdeling af 2 ugers varighed. Der kan på tværs af regionerne 
forventes mindre variationer jf. gældende regional beslutning.  
 
Kurser: 
I den thoraxkirurgiske hoveduddannelse gennemføres følgende kurser 

• perfusion (ECC)/hæmodynamik  2 uger 
• billeddiagnostik  2 uger 
 

Herudover gennemføres kursus i operativ kirurgi, under forløbet af den kirurgiske 
fællesuddannelse. Dette kursus varer 5 dage hvoraf 1 dag er afsat til thoraxkirurgiske indgreb.  
I fællesuddannelsen gennemføres ligeledes kursus i traumatologi (2½ dag) og kursus i kirurgisk 
patofysiologi (2½ dag). 
 
 
Mulige uddannelsesforløb. 
Udvalget ønsker som udgangspunkt at tilrettelægge uddannelsesforløb på flg. baggrund: 
 
1) Der påbegyndes fem uddannelsesforløb om året. 
2) Det tilstræbes, at den interregionale fordeling af uddannelseskapacitet ikke forandres væsentligt. 
3) Uddannelsesforløbene tilrettelægges, så alle uddannelsesgivende thoraxkirurgiske afdelinger er 
stamafdelinger.  
4) Uddannelsesforløbene udformes, så der gives lige mulighed for uddannelse indenfor 
hjertekirurgien og det klassiske thoraxkirurgiske område. Uddannelsen sidste periode tilrettelægges, 
så den uddannelsessøgende læge efter ønske har mulighed for at specialisere sig indenfor disse 
områder. 
5) Det planlægges, at den uddannelsessøgende læge i forløbet ansættes ved to thoraxkirurgiske 
afdelinger. For forløb, der forankres på sygehuse uden mulighed for kompetenceerhvervelse 
indenfor børnehjertekir. og hjerte/lungetransplantation, skal den nævnte ansættelse på anden 
afdeling indeholde dette element. 
6) Det tilstræbes, at uddannelsen opbygges i blokke, således at det kardiologiske og 
lungemedicinske uddannelseselement placeres i tilknytning til thoraxhjerte og thoraxlunge delen af 
de thoraxkirurgiske ophold. 
 
 
I-stillinger. 
Introduktionsuddannelsen planlægges jf. de enkelte Regionale Råds vedtagelser mht. delt/udelt 
thoraxkirurgisk introduktionsuddannelse. 
Introduktionsuddannelser gennemføres på alle afdelinger, der medvirker i hoveduddannelsen.   
 
Introduktionsstillingerne foreslås fordelt med 5 Region Øst (2 Rigshospitalet, 1 Gentofte), 3 Region 
Nord (2 Skejby, 1 Aalborg) og 2 Region Syd (OUH). 
 
 
Hoveduddannelsesforløb. 
Forløb 1: 
Skejby (thorax, kardiologi, børn./transplant., CT) – 48 mdr. 
OUH (thoraxkir.) - 12 mdr.  
 



Forløb 2: 
Aalborg (thoraxkir., kardiologi, CT) – 48 mdr. 
Skejby (børn/transplant.) – 12 mdr. 
 
Forløb 3: 
Rigshospitalet (thoraxkir., kardiologi, børn./transplant.) – 39 mdr. 
Gentofte (thoraxkir.) – 12 mdr. 
Bispebjerg (lungemedicin) – 3 mdr. 
CT på Næstved, Glostrup og Hvidovre – 6 mdr. 
 
Forløb 4: 
Gentofte (thoraxkir., kardiologi, lungemedicin) – 42 mdr. 
Rigshospitalet (børn/transplant.) – 12 mdr. 
CT på Gentofte, Glostrup og Næstved – 6 mdr. 
 
Forløb 5: 
Odense (thoraxkir., kardiologi, lungemedicin, CT) – 48 mdr. 
Rigshospitalet (børn./transplant) – 12 mdr. 
 
Forløbene i Region Nord struktureres med:  
Thorax stamafd. 
12 mdr. 

Kardio
logi 
6 mdr. 

CT 
kir. 
6 mdr. 

Thorax  
stamafd. 12 mdr. 

Thorax anden 
afdeling 12 
mdr. 

Thorax stamafd. 
 12 mdr. 

 
Forløbene i Region Syd og Øst struktureres med:  
Thorax stamafd. 
12 mdr. 

Kardio
logi 
6 mdr. 

CT 
kir. 
6 mdr. 

Thorax  
stamafd. 
9 mdr. 

Lunge
m. 
3mdr. 

Thorax anden 
afdeling 12 
mdr. 

Thorax stamafd. 
 12 mdr. 

Der gøres opmærksom på, at forløbene i Region Øst har opholdet på den lungemedicinske afdeling 
umiddelbart efter CT blokkens gennemførelse 
 
Fordeling af stillinger på uddannelsesgivende afdelinger: 
 
 Thoraxkir. Kardiologi CT.* Lungemedicin 
Skejby 4 0,5 0,5 FKO 
Ålborg 3 0,5 0,5 FKO 
Rigshospitalet 4,75 0,5 0,5 0,25 
Gentofte 3,75 0,5 0,5 0,25 
OUH 3,75 0,5 0,5 0,25 
* CT opholdet gennemføres ikke nødvendigvis på de nævnte afdelinger. Forløb i Region Øst 
anvender derudover de kirurgiske afdelinger i Næstved, Glostrup og Hvidovre. 
 
Afsluttende kommentar. 
Som nævnt søger specialet Sundhedsstyrelsen om, at dimensioneringen ændres, således der på 
længere sigt kun igangsættes tre uddannelsesforløb om året.  
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