
Faglig profil - Karkirurgi 
 
 
Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og rehabilitering af patienter 
med sygdomme i blodkar uden for hjernen og hjertet. 
Karkirurgien er kendetegnet ved, at der ikke er noget tilsvarende medicinsk speciale, så al 
udredning og forebyggelse og kontrol af patienterne foretages på de karkirurgiske afde-
linger. Til gengæld er der meget tværfaglig samarbejde. 
 
Karkirurgien er i en rivende udvikling såvel på det behandlingsmæssige som diagnostiske 
område. Endovaskulære metoder supplerer i tiltagende grad traditionel åben kirurgi. Der 
vil ikke ske nogen nævneværdig reduktion af antallet af åbne procedurer, selv om sam-
mensætningen ændres. 
Fremtiden vil kræve et endnu snævrere samarbejde mellem traditionel karkirurgi og endo-
vaskulære procedurer. Desuden er ultralydsundersøgelser af karrene som diagnostisk me-
tode i udvikling. 
 
På trods af, at der er meget fokus på forebyggelse inden hjerte/kar sygdomme, er der 
ingen forventning om nedgang i antallet af patienter og  behandlinger. Patienterne er pri-
mært ældre. 
 
Der er 8 selvstændige afdelinger i Danmark, hvor der er gode arbejds- og uddannelses-
forhold, og en vagtbelastning, som er acceptabel. 
 
Det forventes, at en ansøger til en karkirurgisk hoveduddannelsesstilling er højt motiveret 
og har et godt kendskab til det faglige område. 
Der lægges vægt på evne til mundtlig formulering og argumentation. 
Det er desuden nødvendigt at kunne samarbejde også tværfagligt.  
Erfaring med videnskabeligt arbejde vil være en fordel.  
Supplerende ansættelse i andre relevante specialer f.eks. ortopædkirurgi og radiologi vil 
være af værdi.  
 

En ansøgning om en karkirurgisk hoveduddannelse skal således 
indeholde: 

• Hovedansøgning med begrundelse for specialevalget 
• Godkendt introduktionsansættelse eller bedømmelsesskema fra afdelingen om, 

at introduktionsstillingen forventes gennemført tilfredsstillende med angivelse af 
forventet afslutningsdato. (Introduktionsuddannelsen skal være godkendt inden 
hoveduddannelsesstillingen tiltrædes) 

• Almindeligt curriculum   

• Autorisation til selvstændigt virke 

• Eventuelle dispensationer eller lignende fra Sundhedsstyrelsen 

• Dokumentation for arbejds- og opholdstilladelse for udenlandske statsborgere 
Nedenstående kan medsendes: 

• Liste over publicerede arbejder 

• Dokumentation for disputats eller PhD-afhandling 
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