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                            Marts 2004 
 

 

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord 
fra 

Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg 
i specialet 

Karkirurgi 
 
 
1. Indledning 
 
Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: 
Overlæge Jes Sandermann, Karkirurgisk Afsnit, Sygehus Viborg, 8800 Viborg. 
I Region Nord er derudover overlæge Bent Skov Jensen, Karkirurgisk Afsnit, Skejby Sygehus og 
Allan K. Hansen, Karkirurgisk Afdeling V, Aalborg Sygehus med i følgegruppen. 
 
 
2. Dimensionering inden for karkirurgien 
 
Introduktionsstillinger 
Det samlede antal af kirurgiske introduktionsstillinger på landsplan er i følge 
Enkeltstillingsklassifikationen per 1. januar 1998 (SST 1997) er 204,5 – fordelt med 7 i karkirurgi, 
168,5 i kirurgi, 8 i plastikkirurgi, 10 i thoraxkirurgi og 11 i urologi. 
Sundhedsstyrelsens forslag er at der knyttes 8 - 10 introduktionsstillinger til karkirurgien på 
landsplan. 
Følgegruppen for karkirurgi anbefaler at der etableres 9 karkirurgiske introduktionsstillinger – 
inkluderende 3 i Region Nord.  
 
Hoveduddannelse 
Der er nu 5 fase-III-stillinger i karkirurgi i Region Nord (Bilag 1). Dette svarer til, at der i 
gennemsnit uddannes knapt 2 speciallæger per år. 
Sundhedsstyrelsens forslag er, at der uddannes 1½ speciallæge i gennemsnit årligt i Region Nord 
– 1 i Syd og 2½ i Øst. 
Følgegruppen for karkirurgi anbefaler, at der etableres 2 hoveduddannelsesforløb om året i 
Region Nord – idet der ikke er uddannelseskapacitet til de 2½ i Region Øst. En afdeling skal have 
akut vagt 24 timer i døgnet året rundt for at kunne huse/starte en hoveduddannelse, hvilket er 
gældende for de tre karkirurgiske afdelinger i Region Nord, men kun 2 af de 4 afdelinger i Øst. 
 
 
3. Uddannelsesforløb 
 
Introduktionsstillinger 
I Region Nord er der vedtaget etårige fælleskirurgiske I-stillinger med ren tilknytning til 
karkirurgien i dagtid og med deltagelse i en eller anden vagt i relation til et eller flere kirurgiske 
specialer. 
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Hoveduddannelse 
I Region Nord er de tre karkirurgiske afdelinger meget ligeværdige, idet alle afdelingerne ifølge 
”Karbasen” generelt udfører de indgreb, der er relevante for den karkirurgiske hoveduddannelse. 
Det er således i den sammenhæng ikke relevant at skelne mellem en højt specialiseret enhed og en 
basisenhed. 
Et karkirurgisk hoveduddannelsesforløb strækker sig over 5 år, og et hoveduddannelsesforløb i 
Region Nord vil være opbygget af 24 måneder på start-afdelingen inkluderende den 
Fælleskirurgiske Uddannelse, 18 måneder på en af de to andre afdelinger og med de sidste 18 
måneder tilbage på startafdelingen. 
Karkirurgien har i Danmark ikke nogen medicinsk medspiller. Derfor vil mange angiologiske og 
medicinske aspekter skulle indgå i den karkirurgiske hoveduddannelse. For at erhverve disse 
kompetencer, der er beskrevet/isoleret i Målbeskrivelsens bilag 2, findes det fra karkirurgisk side 
velindiceret med de ønskede fokuserede ophold inden for kardiologi, anæstesi/intensiv terapi og 
nefrologi. Karkirurgien har tætte relationer til ortopædkirurgi og sårterapi, hvorfor det ligeledes her 
findes velindiceret med de ønskede fokuserede ophold. Relationerne til billeddiagnostikken er 
daglige både vedrørende de diagnostitiske og interventionelle forhold, hvilket ud over den i 
dagligdagen tætte kontakt nødvendiggør 4 ugers fokuseret ophold, hvor den ene er dedikeret 
diagnostik og de tre intervention (indholdet i disse tre uger er ikke endeligt defineret endnu – der er 
drøftelser i gang med interventionisterne og Sundhedsstyrelsen). 
 
 
4. Uddannelsesgivende afdelinger 
 
Introduktionsstillinger 
Både Viborg, Skejby og Aalborg får en fælleskirurgisk introduktionsstilling i karkirurgi. 
 
Hoveduddannelse 
Tabel over fordelingen af stillinger i de karkirurgiske hoveduddannelsesforløb i Region Nord 
(Aktuelle klassificerede stillinger i parentes): 
 
Sygehus Hoveduddannelsesstillinger 
Skejby 4 (6) 
Viborg 2 (1) 
Aalborg 3 (3) 
Total 9 (9) 

 
Forløbene påbegyndes hver 18. måned på hver afdeling. Forløbene er forskudt således, at der hvert 
halve år påbegyndes et karkirurgisk hoveduddannelsesforløb i Region Nord. 
Fordelingen bliver således Skejby : Viborg : Aalborg som 4 : 2 : 3. Der er således hele tiden 4 
hoveduddannelsessøgende tilknyttet Skejby og 3 i Aalborg og 2 i Viborg, hvilket i alt er meget 
sammenligneligt med de efter gammel ordning tilknyttede fase-III-stillinger og karkirurgiske 
kursistforløb. 
De 4 uddannelsesforløb i Skejby har alle Aalborg som anden afdeling, de 2 forløb i Viborg har 
begge Skejby som anden afdeling, og de 3 forløb i Aalborg har alle Skejby som anden afdeling. 
Forudsat godkendte uddannelsesprogrammer vil de enkelte blokke kunne starte afhængig af, 
hvornår de gamle fase-III-stillinger bliver ledige og hvor mange stillinger, der skal anvendes til 
uddannelsessøgende efter gammel ordning. 
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5. Konkret beskrivelse af hoveduddannelsesforløb 
 
18 måneder: Eget speciale 
  6 måneder: Kirurgisk Fællesuddannelse 
18 måneder: Eget speciale – anden afdeling 
18 måneder: Eget speciale 
 
Eksempel med Viborg som Hoveduddannelsessted: 
18 måneder på Karkirurgisk afsnit, Viborg; 6 måneder af Den fælleskirurgiske Uddannelse (CT) på 
organkirurgisk afdeling, Viborg; 18 måneder på afd. T, Skejby; og endeligt 18 måneder på 
Karkirurgisk afsnit, Viborg. 
 
18 måneder:  Eget speciale – Viborg Sygehus 
Nedenstående fokuserede ophold planlægges således, at opholdet i Billeddiagnostisk afdeling 
(BDA), hvor den uddannelsessøgende skal være med ved de nævnte undersøgelser, vil søges lagt 
tidligst muligt. 
I sidste del af perioden tilrettelægges 14 dages fokuseret ophold på henholdsvis thoraxkirurgisk som 
urologisk afdeling samt ddet korte fokuserede ophold på plastikkirurgisk afdeling. 
Fokuserede ophold 

• BDA (UL-, DSA-, CT- og MR-US/tolkning)     1 uge 
• Anæstesi/Intensiv terapi              1 uge 
• Kardiologi                 1 uge 
• Ortopædkirurgi                1 uge 
• Plastikkirurgi                1 dag 
• Thoraxkirurgi                 14 dage 
• Urologi                   14 dage 

Specialespecifikke kurser 
• Strålehygiejne                1 dag 
• Kredsløbsfysiologi               1 dag 
• Anæstesi/Intensiv terapi             1 dag 
• Karrelateret mikrobiologi            1 dag 

 
6 måneder: Kirurgisk Fællesuddannelse (CT) – Viborg Sygehus 
Den kirurgiske ansættelse finder som udgangspunkt sted på den i relation til 
hoveduddannelsesstedet lokale kirurgiske afdeling. 
Specialespecifikke kurser 

• Færdighedskursus (CT)             5 dage 
• Patofysiologi (CT)               2½ dag 
• Traumekursus (CT)              2½ dag 

 

18 måneder: Eget speciale – Skejby Sygehus 
Nedenstående fokuserede ophold og kurser fordeles i løbet af året, således at kurset i sår og 
fodterapi forsøges koblet med det tilsvarende fokuserede ophold. 

Fokuserede ophold 
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• BDA                   1½ uge 
• Nefrologi (inkl.dialyse)             1 uge 
• Sårterapi (inkl. Diabetologi)           1 uge 

Specialespecifikke kurser 
• 3 SAVS-kurser                1½ dag hver 
• Sår og fodterapi (inkl. Diabetologi)         1 dag 

 
18 måneder: Eget speciale – Sygehus Viborg 
Fokuseret ophold 

• BDA                    1½ uge 
Specialespecifikke kurser 

• 3 SAVS-kurser                1½ dag hver 
• Kursus i renovaskulære sygdomme, 

Mesenterial angina og dialyse-fistel-kirurgi     1 dag 
• Mikrokirurgisk færdighedskursus (rotter)       3 dage 

 
 
 
6. Afsluttende bemærkninger 
Der er ingen dissens blandt karkirurgerne i Region Nord. 
 
Nedenstående Formand for den Landsdækkende Følgegruppe i Karkirurgi indstiller hermed, at 
ovennævnte forslag for hoveduddannelsesforløb samt vedlagt uddannelsesprogram godkendes. 
 
 
25/2 2004           Jes Sandermann      Sygehus Viborg 
________________                              _____________________           __________________ 
           dato                                                         underskrift                               arbejdssted 
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Bilag 1 

BEMANDINGS-STATUS 
i 

DANSK KARKIRURGI 

August/September 2003 
 

                                         Overlæger     Afdelingslæger     R1 (fase-III) 

Aabenraa                               2   (2)                 0                          0 

Aalborg                                3   (3)                 2   (2)                   1   (2) 

Viborg                                  4   (5)                 1   (0)                   1   (1) 

Skejby                                  5   (5)                 0                           2   (2) 

Kolding                                 3   (8)                 0                           2   (2) 

Odense                                  5   (5)                 1   (1)                   2   (2) 

Slagelse                                4   (5)                  0                           2   (2) 

Hillerød                                4   (4)                  0                           0 

Gentofte                                5   (5)                  2   (2)                   1   (1)  

Rigshospitalet                       3   (3)                  2   (2)                   3   (3) 

I alt                                      38 (45)                  8   (7)                 14 (15) 
 

• Tallene i parentes er de bevilgede stillinger.  
• I relation til Aalborg er der en karkirurgisk speciallæge i veneklinikken i Frederikshavn. 
• I relation til Kolding er der en karkirurgisk speciallæge i veneklinikken i Brørup. 
• I Kolding anvendes 2 af de ”ledige” overlægelønninger til to polske læger under indkøring i 

det danske system. Så snart den ene R1 i Kolding bliver speciallæge vil en af de ledige 
overlægestillinger blive konverteret midlertidigt til en afdelingslægestilling til 
vedkommende, så uddannelsesnummeret frigives. 

• 2 af de 14 R1 er speciallæger eller har ansøgt herom (Gentofte, Slagelse). Se i øvrigt under 
”Igangværende karkirurgiske speciallæge-uddannelsesforløb - August 2003”. 

 
Jes Sandermann 
Viborg 
 


