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Til Region Midtjylland 
 
 
Anmodning om yderligere oplysninger om varetagelse af karkirurgi i Region 
Midtjylland  

 
Sundhedsstyrelsen takker for redegørelsen fra Region Midtjylland om varetagelse af 
karkirurgi, som styrelsen modtog den 16. maj 2022, og det opfølgende møde.  
 
I redegørelsen beskrives status for karkirurgien på Aarhus Universitetshospital og 
Hospitalsenhed Midt, Viborg, og Sundhedsstyrelsens uddybende spørgsmål besvares.  
Region Midtjylland oplyser, at man har iværksat en dataanalyse til afdækning af 
incidensen for amputationer og forebyggende indgreb for alle regioner via RKKP. Det 
er mundligt oplyst, at denne forventes at foreligge i august 2022.  
For at styrke karkirurgien har regionen igangsat en række tiltag  
 

 Rekruttering af karkirurger og styrkelse af kompetencerne blandt de ansatte 
karkirurger på Hospitalsenhed Midt, Viborg 

 Dialog med Region Nordjylland og Region Syddanmark vedrørende 
mulighed for henvisning af patienter til behandling.  

 Ibrugtagning af ny hybridstue på Hospitalsenhed Midt, Viborg 

 Øget operationskapacitet på Aarhus Universitetshospital til behandling med 
ballonudvidelser svarende til 160 indgreb pr. år.  

 Meraktivitet på Aarhus Universitetshospital i forhold til simple indgreb for 
abdominale og thorakoabdominale aortaaneurismer, som frigiver kapacitet 
til komplekse indgreb 

 Oprettelse af en ekstra uddannelsesstilling i karkirurgi på Aarhus 
Universitetshospital 

 
Styrelsen anerkender, at et permanent løft af området er en langsigtet proces og 
noterer at Region Midtjylland er i proces med at udarbejde en 
kapacitetsudbygningsplan til forelæggelse for regionsrådet i 3. kvartal 2022. 
 
Sundhedsstyrelsen vurderer, at den skitserede plan og de iværksatte tiltag er 
relevante, men vurderer samtidig at der er behov for yderligere konkretisering.  
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Sundhedsstyrelsen vil bede om svar på følgende spørgsmål: 
 

 Sundhedsstyrelsen noterer sig, at der er igangsat rekruttering af karkirurger 
til Hospitalsenhed Midt, Viborg. Regionen bedes redegøre for hvorledes 
aktiviteten planlægges varetaget i den mellemliggende periode, indtil der er 
tilstrækkeligt robusthed i lægegruppen, herunder hvordan der er planer om 
at styrke kapaciteten ved brug af personale fra andre afdelinger eller 
sygehuse i andre regioner. 
Sundhedsstyrelsen opfordre regionen til at gå i dialog med de øvrige 
regioner ift hvordan de kan støtte opbygningen af karkirurgien i region midt 
herunder midlertidigt indlån af personale, hjælp til kompetenceudvikling, 
mv. 

 Der er planlagt kompetenceudvikling blandt karkirurgerne på 
Hospitalsenhed Midt, Viborg, så flere kirurger fremover kan varetage 
endovaskulær behandling af perifere kar, og der ansættes en 
interventionsradiolog, som vil kunne udføre endovaskulære indgreb. 
Regionen bedes beskrive planen for kompetenceudvikling nærmere,  

o Herunder beskrivelse af oplæringsperioden og hvornår denne 
forventes afsluttet og  

o Hvordan regionen planlægger at inddrage andre regioner i behovet 
for oplæring af karkirurger i de endovaskulere procedurer og 

o hvordan sikres det at patienterne diagnosticeres og visiteres 
rettidigt og korrekt indtil opkvalificeringen er gennemført 

 Sundhedsstyrelsen anmoder desuden om en beskrivelse af visitationen, 
herunder hvordan patienterne planlægges visiteret til det relevante 
behandlingstilbud, indtil rekruttering og relevant oplæring er udført, 
således at både bypass og endovaskulære indgreb i perifere kar kan tilbydes 

 Der er aftalt samarbejde med Region Nordjylland og Region Syddanmark i 
forhold til henvisning af patienter. Regionen bedes beskrive aftalen for 
samarbejdet nærmere, herunder 

o Hvilke konkrete aftaler der er lavet med hhv. Region Nordjylland og 
Region Syddanmark, herunder  

o hvor mange patienter forventes henvist til behandling i andre 
regioner samt 

o hvilke patienter der forventes henvist til behandling i andre regioner 
og 

o om det herved er sikret, at patienter altid kan tilbydes rettidig 
behandling   

 Regionen bedes konkretisere ovenstående i en langsigtet faseplan, der 
beskriver hvornår og hvordan kapacitet og kompetencerne forventes 
tilvejebragt, gerne med datoer for hver fase. 

 Regionen bedes beskrive sine overvejelser om hvordan man sikrer 
strategisk rekruttering af specialistkompetencer og videnskabelige 
kompetencer, herunder om regionen har overvejelser om samarbejde med 
udlandet? 
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  Derudover skal sundhedsstyrelsen bede om en uddybning af følgende:  
 

 Der iværksættes merarbejde for at afvikle simple aortaaneurismer på 
Aarhus Universitetshospital. Hvad er den aktuelle venteliste til behandling 
af simple aortaaneurismer og hvornår forventes denne nedbragt? 

 Region Midtjylland oplyser, at abdominale og thorakoabdominale 
aortaaneurismer tilbydes endovaskulær behandling i regi af den 
højtspecialiserede funktion 11 idet åben kirurgisk behandling anses som 
obsolet. Hvad er aktiviteten i HSF 11 på Aarhus Universitetshospital siden 
2018? 
 

Sundhedsstyrelsen skal desuden anmode om at modtage rapport fra RKKP og 
kapacitetsudbygningsplanen, der planlægges forelagt for regionsrådet i 3. kvartal 
2022.  
 
Ovenstående bedes sendt til specialeplanlaegning@sst.dk senest den 27. juni 2022. 
Sundhedsstyrelsen vil følge implementeringen af de skitserede tiltag og vil bede om 
en status herfor ultimo august. Sundhedsstyrelsen vil efterfølgende følge 
implementeringen tæt. 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Agnethe Vale Nielsen 
Enhedschef, Sygehusplanlæning 

  


