Karkirurgi
Specialet
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 afdelinger. 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 sammensætningen ændres.
Fremtiden vil kræve et endnu snævrere samarbejde mellem traditionel karkirurgi og endovaskulære
procedurer. Desuden er ultralydsundersøgelser af karrene som diagnostisk metode 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 primært ældre.
Der er 8 selvstændige afdelinger i Danmark, hvor der er gode arbejds- og uddannelsesforhold, og en
vagtbelastning, som er acceptabel.

Faglig profil
Det forventes at en ansøger til en karkirurgisk hoveduddannelsesstilling er fagligt højt motiveret, og
basalt orienteret i det karkirurgiske område m.h.t. overordnede sygdomsbilleder, forebyggelse,
udrednings- og behandlingsmuligheder samt udviklingsområder.
Der lægges vægt på mundtlig formulering, argumentation og evner til samarbejde.
En videnskabelig baggrund er ingen forudsætning, men et videnskabeligt udgangspunkt vil være et
plus.
Supplerende ansættelse i andre relevante specialer som f.eks. ortopædkirurgi og radiologi vil være
af værdi. Der har været eksempler på meritoverførsel af kompetencer fra andre kirurgiske specialer
suppleret med et ½ års karkirurgisk introduktionsstilling har ført til godkendt introduktionsstilling i
karkirurgi.
Ansøgningen
En ansøgning om en karkirurgisk hoveduddannelse skal indeholde:
• Hovedansøgning med begrundelse for specialevalget
• Dokumentation for godkendt introduktionsansættelse. Logbog med alle kompetencer
daterede og underskrevne samt attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement
eller bedømmelsesskema fra afdelingen med angivelse af, at introduktionsstillingen
forventes gennemført tilfredsstillende samt forventet afslutningsdato. Hvis
bedømmelsesskema ikke er udarbejdet, skal der foreligge en udtalelse vedr. egnethed fra
relevant afdeling.
• Almindeligt curriculum (skematiseret)
• Opgørelse over relevant operativ aktivitet
• Autorisation til selvstændigt virke
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Nedenstående medsendes, hvis videnskabelige kvalifikationer påberåbes:
• Udskrift fra Medline med dokumentation for publicerede arbejder
• Dokumentation for godkendt disputats eller PhD-afhandling
Endvidere vedlægges eventuelle dispensationer mv. fra Sundhedsstyrelsen samt dokumentation for
arbejds- og opholdstilladelse for udenlandske statsborgere
Ansættelsessamtale
Der vil blive gennemført en obligatorisk ansættelsessamtale formet som et kompetencebaseret og
struktureret interview, hvor kandidatens evner vurderes i forhold til et antal specifikke kompetencer
jf vejledende skema.
Foruden evalueringen vil samtalen have til formål at give en grundigere introduktion til specialet og
dermed sikre den bedst mulige afstemning af forventninger hos både ansættelsesudvalg og ansøger.
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