
Bilag 4.5 
Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i 
Karkirurgisk speciale i Videreuddannelsesregion Nord 
 
 
1. Indledning 
Indstillingen er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor 
Jes Sandermann, Karkirurgi  
  
 
2. Dimensionering 
 
Introduktionsuddannelsen - Karkirurgi 
 
Skema 1 
 
Sygehus/hospital 

Aktuelle 
introduktionsstillinger 

Forslag til fremtidige 
introduktionsstillinger 

 
Regionshospitalet Viborg 

 
1 

 
1 

   
   
Skejby Sygehus 1 1 

 
 
Aalborg Sygehus 

 
1 

 
1 

   
   
2009: To i-stillinger kan 
besættes på den eller de 
afdelinger, hvor det måtte 
være muligt 
2010 og frem: En i-stilling 
kan besættes på en af de tre 
afdelinger, hvor det måtte 
være muligt 

  

I alt 3 
+ 2 

3 
+ 2(2009), + 1(2010 -) 

 
 
Hoveduddannelsen - Karkirurgi 
 
Skema 2 
 
Sygehus/hospital 

Aktuelle 
hoveduddannelses-

stillinger 

Forslag til fremtidige 
hoveduddannelses- 

stillinger 
Regionshospitalet Viborg 2 3 
Skejby Sygehus 4 4 
Aalborg Sygehus 3 3 
I alt 9 10 



 
3. Uddannelsesforløb 
 
Introduktionsuddannelsen: 
Specialespecifik – 1 år – og den nye målbeskrivelse for den karkirurgiske 
introduktionsuddannelse  er godkendt af Sundhedsstyrelsen.. Der er udarbejdet 
uddannelsesprogrammer for afdelingerne i Viborg, Skejby og Aalborg – vedlagt. 
 
Hoveduddannelsen: 
60 mdr. – 18(afd.1)+18(afd.2)+24(afd.1) - se vedlagte skema (Mulige nye 
karkirurgiske hoveduddannelsesforløb i Nord – feb 09) , hvor de 10 
hoveduddannelsesforløb er skitserede. Det 10. forløb er fremkommet ved, at det ½ års 
ansættelse i kirurgi i den gamle nu nedlagte Common Trunk er samlet til dette forløb. 
Ti forløb og 5 års uddannelsestid giver de dimensionerede 2 færdiguddannede 
karkirurgiske speciallæger per år i uddannelsesregion Nord. Ved denne opbygning 
sikres det ved fuld besættelse af stillingerne, at der hele tiden er 4 i Skejby og 3 i 
henholdsvis Viborg og Aalborg – hvilket passer godt med uddannelseskapaciteten. 
 
Fokuserede ophold: 
En uge i henholdsvis ortopædkirurgi, intensiv terapi og sårterapi (inkl. diabetologi). 
Tre uger i BDA – endovaskulær intervention. 
 
Færdighedslaboratorium: 
Træningskasse til træning af forskellige karanastomoser forefindes i alle tre afdelinger 
– evt. ”grisedage” ud over de fem under de fælleskirurgiske uddannelseselementer. 
 
Den nye reviderede målbeskrivelse for den karkirurgiske hoveduddannelse er lige 
indsendt til Sundhedsstyrelsen, hvis godkendelse således afventes, inden de tilhørende 
uddannelsesprogrammer kan udarbejdes. 
 
4. Uddannelsesgivende afdelinger  
 
Introduktionsuddannelsen 
De uddannelsesgivende afdelinger/enheder samt stillingsforbruget fremgår af skema 1  
 
Hoveduddannelsen 
De uddannelsesgivende afdelinger/enheder samt stillingsforbruget fremgår af skema 2  
 
 
5. Konkret beskrivelse af hoveduddannelsesforløb 
De konkrete modeller for forløbsbeskrivelse for samtlige hoveduddannelsesforløb er 
nedenfor illustreret skematisk. Se også punkt 3. 
 
EX: 

Skejby - kar 
 

Aalborg - kar  Skejby - kar  
Aalborg - kar Skejby - kar Aalborg - kar 
Skejby – kar 
 

Viborg – kar Skejby - kar 
Viborg – kar 
 

Skejby – kar Viborg - kar 
Aalborg - kar 
 

Viborg – kar Aalborg - kar 
Viborg – kar 
 

Aalborg – kar Viborg - kar 

 



 
6. Afsluttende bemærkninger 
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed ovennævnte forslag 
for introduktions- og hoveduddannelsesforløb til godkendelse. 
 
De tre uddannelsesprogrammer for introduktionsforløbene er vedlagt og 
indstilles til godkendelse 
 
De 10 skitserede karkirurgiske hoveduddannelsesforløb er vedlagt og indstilles 
til godkendelse 
 
 
Alle de involverede uddannelsessteder er hørt om forslagene og har tilsluttet sig 
det fremlagte. 
 
 
 
3. februar 2009    Jes Sandermann, PKL-karkirurgi 
______________                                   _______________________________ 
Dato                                                             Navn 


