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2 Generelle overvejelser i forhold til specialet 
 
2.1 Indledende overordnet redegørelse for implementeringen af 

specialevejledningen hos ansøger 
 
Vejledning: 
Der efterspørges en kort redegørelse for, hvordan specialevejledningen, på tværs af 
hovedfunktionsniveau, regions- og højtspecialiseret niveau, er implementeret i regionen/på det 
private sygehus, herunder eventuelle udfordringer (kun relevant hvis regionen/ det private sygehus 
allerede er godkendt til varetagelse af specialfunktioner i specialet) 
 
Besvarelse: 
I Region Midtjylland er det organiseret sådan, at de højtspecialiserede funktioner som 
udgangspunkt varetages på Aarhus Universitetshospital.  
 
Regionsfunktioner varetages som udgangspunkt alle på Aarhus Universitetshospital og er herudover 
fordelt ud på de øvrige hospitaler i regionen ud fra forskellige hensyn (se punkt 4.2).  
 
Som udgangspunkt varetages alle hovedfunktioner ved alle hospitalsenheder. 
 
Der er i Region Midtjylland 3 matrikler med karkirurgisk funktion:  

• Aarhus Universitetshospital, Skejby 
• Regionshospitalet Viborg 
• Regionshospitalet Silkeborg 

 
Thoraxkirurgien og karkirurgien ved Aarhus Universitetshospital, Skejby udgør tilsammen den 
højtspecialiserede afdeling for hjerte-, lunge- og karkirurgi. På Regionshospitalet Viborg er der en 
selvstændig afdeling for karkirurgi, mens funktionen på Regionshospitalet Silkeborg er en del af 
Center for Planlagt Kirurgi 
 
De højtspecialiserede funktioner inden for specialet varetages i henhold til den gældende 
specialevejledning på Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Regionsfunktioner inden for karkirurgien varetages på Aarhus Universitetshospital, Skejby og 
Regionshospitalet Viborg samt en enkelt regionsfunktion på Regionshospitalet Silkeborg. 
 
De tildelte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner inden for karkirurgien er 
implementeret i overensstemmelse med den gældende specialevejledning.  
 
 
2.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af 
        akutområdet i forhold til specialet 
 
Vejledning: 
Der efterspørges en beskrivelse af, hvordan organiseringen af akutområdet overordnet opfylder 
anbefalinger og krav i denne specialevejledning 
 
Besvarelse: 
Region Midtjylland har fem akuthospitaler som oplistet nedenfor. 

• Aarhus Universitetshospital, Aarhus 
• Regionshospitalet Herning 
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• Regionshospitalet Horsens 
• Regionshospitalet Randers 
• Regionshospitalet Viborg 

 
Regionshospitalet Silkeborg modtager akutte visiterede intern medicinske patienter kl. 8-17 på 
hverdage. Endvidere modtager Regionshospitalet Silkeborg – som led i et forskningsprojekt - 
døgnet rundt kendte, kroniske medicinske patienter med akut forværring af deres kroniske sygdom. 
 
For mere uddybende beskrivelse af organiseringen af akutområdet i Region Midtjylland henvises til 
overliggernotatet.  
 
Akutte karkirurgiske patienter visiteres umiddelbart til en af de to karkirurgiske afdelinger. 
Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby dækker den østlige del af Region 
Midtjylland med ca. 750.000 indbyggere, mens Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg 
dækker den vestlige del svarende til et optageområde på ca. 520.000 indbyggere. 
 
Ved Regionshospitalet Viborg modtages de akutte karkirurgiske patienter via Akutafdelingen og 
overføres snarest muligt til Karkirurgisk Afdeling. Ved akutte karkirurgiske problematikker, der er 
opstået på et andet hospital i den midt- og vestlige del af Region Midtjylland, og hvor patienten 
ikke er flytbar, kan der aftales karkirurgisk speciallægeassistance lokalt fra Regionshospitalet 
Viborg. 
 
Karkirurgien indgår i vagtdækningen på Traumecentret ved Aarhus Universitetshospital. 
Karkirurgisk Afdeling er fysisk placeret på Aarhus Universitetshospital, Skejby, mens 
Traumecentret frem til medio 2016 er fysisk placeret på Aarhus Universitetshospital, Aarhus. Det 
er således speciallæger fra Aarhus Universitetshospital, Skejby, der dækker rådighedsvagten på 
Traumecentret. Organiseringen er således i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger til akutområdet. 
 
 
2.3 Beskrivelse af sammenhængen i specialet på tværs af funktionsniveauer 

og sygehusmatrikler 
 
Vejledning: 
Der efterspørges en beskrivelse af, hvordan patientforløb organiseres på tværs af 
funktionsniveauer, herunder organiseringen af behandling på tværs af sygehusmatrikler i regionen. 
 
Besvarelse: 
Hospitalerne i Region Midtjylland har generelt et tæt og velfungerende samarbejde om 
patientforløb, der går på tværs af funktionsniveauer og/eller patientforløb, hvor behandlingen går på 
tværs af sygehusmatrikler i regionen. I tilfælde, hvor den videre del af et patientforløb skal foregå 
på et højere specialiseringsniveau, end det enkelte hospital selv varetager, henvises patienten til et 
hospital, der varetager funktionen på det rette specialiseringsniveau. 
 
Samarbejdet på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland understøttes af blandt andet fælles 
visitationsretningslinjer samt eventuelt konferencer (fx video- eller MDT-konferencer) til afklaring 
af patienter med kompliceret sygdomsbillede og beslutning om viderehenvisning af patienter til 
højere specialiseringsniveau. 
 
Der er således en samarbejdskultur, hvor de aftaler, der er indgået typisk om store eller 
komplicerede sygdomsgrupper, lægger grunden til løbende samarbejde og dialog om øvrige 
patientgrupper. Inden for karkirurgien kan nævnes følgende eksempler på samarbejde: 
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Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg henviser karkirurgiske patienter med centralt 
inficerede karproteser til Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Tilsvarende 
gælder patienter med aortaaneurismer, hvor der er indikation for EVAR eller tale om en 
suprarenal/thoracoabdominal aneurisme-problematik. 
 
 
2.4 Beskrivelse af sammenhængen til andre specialer  
 
Vejledning: 
Der efterspørges beskrivelse af, hvordan samarbejdet med andre relevante specialer er 
sikret/sikres fremadrettet med særligt fokus på specialer på forskellige matrikler 
 
Besvarelse: 
Det karkirurgiske speciale har samarbejde med følgende specialer: 

• Anæstesiologi og intensiv afdelinger 
• Ortopædkirurgi 
• Kirurgi 
• Neurologi og neurofysiologi 
• Urologi 
• Oto-rhino-laryngologi 
• Dermatologi 
• Intern medicin: endokrinologi 
• Intern medicin: nefrologi 
• Intern medicin: kardiologi 
• Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
• Diagnostisk radiologi med speciallæger med kompetencer i interventionelle procedurer og 

angiografiske undersøgelsesteknikker 
 
I forhold til de højtspecialiserede funktioner samarbejder afdelingen på Aarhus Universitetshospital 
desuden med Onkologisk Afdeling for så vidt angår operationer af tumorer nær de store kar i 
retroperitonæum. Hertil kommer samarbejde med afdelingen for hjertesygdomme og 
Thoraxkirurgisk Afdelings thoraxkirurgiske sektion om komplekse aortasygdomme. Tumorkirurgi 
foretages i samarbejde med  Kirurgisk-Gastroenteriologisk Afdeling, Hepatologisk Afdeling, Øre-, 
Næse-, Halsafdelingen og Ortopædkirurgisk Afdeling. Desuden er der tæt samarbejde med 
Afdeling for thrombose & hæmostase, samt Pædiatrisk Afdeling og Center for Sjældne Sygdomme 
(vaskulære malformationer, sjældne syndromer). 
 
Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg samarbejder ligeledes med ovennævnte specialer. 
Dog er oto-rhino-lanryngoli placeret ved Regionshospitalet Holstebro og Dermatologisk Afdeling 
ved Aarhus Universitetshospital. Der er ligeledes samarbejde med Neurologisk Afdeling ved såvel 
Regionshospitalet Viborg som Regionshospitalet Holstebro vedrørende patienter med akut 
apopleksi og TCI. 
 
Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg har samarbejde med ovennævnte 
specialer. Hovedparten af specialerne forefindes på matriklen på Regionshospitalet Silkeborg. Dog 
samarbejdes der med Regionshospitalet Viborg vedrørende klinisk fysiologi, med 
Regionshospitalet Viborg/Aarhus Universitetshospital vedrørende dermatologi samt med 
Regionshospitalet Holstebro vedrørende øre- næse- halsspecialet. 
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2.5 Implementering  
 
Vejledning: 
Der efterspørges en detaljeret plan for implementering af de specialfunktioner i 
specialeansøgningen, som ikke aktuelt varetages, men som ønskes varetaget, herunder en præcis 
angivelse af tidshorisont (måned/år).  
 
Besvarelse: 
De regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, der søges om, varetages allerede i dag på de 
angivne matrikler.  
 
Regionshospitalet Viborg søger som noget nyt om regionsfunktion vedrørende kar-embolisering 
inden for specialet radiologi. Funktionen vil i praksis blive varetaget af Karkirurgisk Afdeling 
assisteret af radiografer fra Billeddiagnostisk Afdeling. Se ansøgningen vedrørende Radiologi. 
 
 
2.6 Udvikling og fremtidsplaner 
 
Vejledning: 
Der efterspørges overvejelser over den fremadrettede udvikling af specialet i regionen/på 
privathospitalet med fokus på organisatoriske overvejelser, planer om nybyggeri, faglige 
satsningsområder og lign.  
 
Besvarelse: 
Der er samarbejdsaftale med Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg og 
radiologi/interventionssektionen ved Aarhus Universitetshospital under udarbejdelse, hvor den 
radiologiske speciallæge, der er ansat i Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg vil komme 
til at indgå i et kommende regionalt interventionsteam. Dette vil indebære deltagelse i 
højtspecialiserede interventionelle funktioner med udgangspunkt i Aarhus Universitetshospital. 
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3 Specialets hovedfunktionsniveau 
 
 
NB! Der skal ikke ansøges om varetagelse af hovedfunktioner indenfor specialet, men varetagelsen 
af hovedfunktionsniveauet ønskes beskrevet nedenfor. 
 
 
 
3.1 Overordnet beskrivelse af den planlagte organisering af 

hovedfunktionerne i specialet  
 
Vejledning: 
Der efterspørges bl.a. en beskrivelse af varetagelsen af hovedfunktionsniveauet i specialet, 
herunder på hvilke sygehusmatrikler hovedfunktionerne varetages.  
 
Besvarelse: 
Følgende matrikler i Region Midtjylland varetager hovedfunktioner inden for karkirurgien 

• Aarhus Universitetshospital, Skejby 
• Regionshospitalet Viborg 
• Regionshospitalet Silkeborg 

 
Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg dækker et optageområde på ca. 520.000 
indbyggere, mens Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby dækker et 
optageområde på ca. 750.000 indbyggere. 
 
Inden for karkirurgi består behandling på hovedfunktionsniveau ved Regionshospitalet Silkeborg 
udelukkende af behandling af kroniske bensår. 
 
 
3.2 Overordnet beskrivelse af opfyldelsen af anbefalinger til varetagelsen af 

hovedfunktioner i specialet  
 
Vejledning: 
Beskrivelsen bør tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger i specialevejledningen. 
 
Besvarelse: 
Visitation og behandling af varicer på alle tre hospitaler med karkirurgi på hovedfunktionsniveau 
foretages i henhold til gældende landsdækkende retningslinjer.  
 
Alle tre hospitaler med karkirurgi på hovedfunktionsniveau har mulighed for assistance fra en 
specialelæge i karkirurgi enten i form af telefonisk rådgivning eller ved tilstedeværelse af 
speciallæge. Regionshospitalet Silkeborg er tilknyttet Karkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet 
Viborg.  
 
Øvrigt personale, herunder sygeplejersker, har relevante kompetencer og erfaring i varetagelse af 
specialets patienter. 
 
Det gælder for alle matrikler med karkirurgi på hovedfunktionsniveau, at der samarbejdes med 
ortopædkirurgi og intern medicin, begge på eget hospital og med Dermato-venerologisk Afdeling 
på Aarhus Universitetshospital. 
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3.3 Andre oplysninger vedr. hovedfunktioner i specialet  
 
Vejledning: 
Såfremt regionen/privathospitalet har yderligere oplysninger eller bemærkninger, kan de anføres 
her.  
 
Besvarelse: 
I karkirurgisk regi på Regionshospitalet Viborg er der et sårcenter, der på højt niveau varetager 
sårdiagnostik og sårbehandling af sår, der udviser dårlig helingstendens. Sårcenteret opfylder 
Sundhedsstyrelsens ”National klinisk retningslinje for udredning og behandling af den diabetiske 
fod” med et tilstedeværende fuldt besat MultiDisciplinært Team. 

Regionshospitalet Silkeborg råder ligeledes over Sårklinik, som varetager sårbehandling i henhold 
til gældende retningslinjer. Klinikken er bemandet med sårsygeplejersker, ortopædkirurgiske læger 
og lægesekretærer, ligesom der er samarbejde med  fodterapeut, bandagist/skomager samt Diabetes 
Ambulatorium og Reumatologisk Ambulatorium i Diagnostisk Center, Regionshospitalet 
Silkeborg. Derudover samarbejder Sårklinikken med afdelinger på andre hospitaler, herunder 
Karkirurgisk Afdeling og Sårcenteret ved Regionshospitalet Viborg samt Karkirurgisk Afsnit, 
Plastikkirurgisk Afdeling og Sårcentret ved Aarhus Universitetshospital. 
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4  Specialets regionsfunktionsniveau  
 

4.1 Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det 
private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt 

 
Vejledning: 
Der efterspørges en redegørelse for, hvordan regionsfunktioner i specialevejledningen er 
implementeret i regionen/på det private sygehus (kun relevant hvis regionen/ det private sygehus 
allerede er godkendt) 
 
Besvarelse: 
Der er i den gældende specialevejledning tildelt regionsfunktioner inden for karkirurgien på 
følgende matrikler i Region Midtjylland:  

• Aarhus Universitetshospital, Skejby 
• Regionshospitalet Viborg 
• Regionshospitalet Silkeborg 

 
Inden for karkirurgi består behandling på regionsfunktionsniveau ved Regionshospitalet Silkeborg 
udelukkende af behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk 
behandling. 
 
Vedrørende funktionen Anlæggelse af dialyseadgang varetages den på Aarhus Universitetshospital 
i regi af Urologisk Afdeling. 
 
De tildelte regionsfunktioner er implementeret i overensstemmelse med specialevejledningen. 
 
 
4.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af regionsfunktionerne i 

specialet  
 
Vejledning: 
Der efterspørges en beskrivelse af den overordnede organisering og varetagelse af 
regionsfunktionerne, herunder på hvilke sygehusmatrikler regionsfunktionerne ønskes varetaget og 
begrundelsen herfor, samt hvis der ansøges for flere sygehusmatrikler, hvordan de ansøgte 
sygehusmatrikler så vil samarbejde om varetagelsen af regionsfunktionerne.  
 
Besvarelse: 
Det generelle princip for placering af regionsfunktioner i Region Midtjylland er, at funktionerne 
fordeles ud fra en konkret afvejning af nedenstående hensyn: 

• At opfylde Sundhedsstyrelsens krav til varetagelse af funktionerne, herunder sikre en 
tilstrækkelig volumen til at opretholde en høj kvalitet. 

• At tilrettelægge hensigtsmæssige patientforløb og understøtte Region Midtjyllands 
akutplan samt bæredygtigheden af det enkelte akuthospital. 

• At sikre Aarhus Universitetshospital også fremover udgør rammen om den specialiserede 
virksomhed og understøttes heri ved varetagelse af så mange regionsfunktioner som 
muligt. 

 
Regionsfunktionerne inden for karkirurgi ønskes fremadrettet varetaget på de samme matrikler som 
i dag. Der lægges således ikke op til ændringer i organisering og tværgående samarbejde.  
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4.3 Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af 

regionsfunktioner i specialet  
 
Vejledning: 
Der efterspørges en redegørelse for, hvordan kravene i Sundhedsstyrelsens specialevejledning til 
varetagelse af regionsfunktioner indenfor specialet opfyldes. Redegørelsen skal ske for hver 
sygehusmatrikel, som planlægges at varetage regionsfunktioner.  
 
Afsnittet skal supplere og uddybe oplysningerne i excel-skemaerne, som indsendes for hver 
sygehusmatrikel. Alle relevante tal-data og ja/nej-besvarelser indtastes i excel-skemaet, og det 
beskrives nedenfor, hvorledes det enkelte sygehus samlet set lever op til specialevejledningens krav 
til varetagelse af specialfunktioner i specialet.  
Hvis der i det indtastede data i excel-skemaet, er afvigelser fra specialevejledningens krav om 
varetagelse beskrives det desuden nedenfor. 
 
 
Besvarelse for Aarhus Universitetshospital, Skejby: 
Der er 12 læger ansat til varetagelse af den karkirurgiske funktion ved Aarhus Universitetshospital, 
Skejby. Der er døgnberedskab året rundt med et fælles forvagtslag med den thoraxkirurgiske 
funktion i tilstedeværelsesvagt. Bagvagtslaget har tilkald fra bolig og består af 3 speciallæger og 3 
læger i sidste del af hoveduddannelsen. Endelig er der et ”overlægebagvagtslag”, der for tiden er 4-
skiftet med tilkald fra bolig. Dermed efterleves kravene i Sundhedsstyrelsens specialevejledning. 
Karkirurgisk afsnit har 4 hoveduddannelsesstillinger og 1(2) introduktionsstillinger. 
 
Besvarelse for Regionshospitalet Viborg: 
På Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg er der per 1/1 2016 ansat 7 speciallæger i 
karkirurgi og en speciallæge i radoiologi. Fem speciallæger dækker i tilkaldevagt overordnet set 
den karkirurgiske funktion, og der er således døgnet rundt muligt at få assistance fra en speciallæge 
inden for kort tid.   
 
Karkirurgiske speciallæger opfylder specialevejledningens krav og nationale retningslinjer 
vedrørende rådgivning og udførelse af regionsfunktionerne, idet der dog er teamfunktion svarende 
til udførelsen carotiskirurgi og den interventionelle funktion. 
 
Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg har ansat en radiologisk speciallæge, og 
interventionelle funktioner varetages i Karkirurgisk Afdeling assisteret af radiografer fra 
Billeddiagnostisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.  
 
Lægerne i afdelingen har generel stor erfaring med anvendelse af ultralyd i relation til karkirurgiske 
problematikker og let tilgang til ultralydsudstyr. Som beskrevet har afdelingen indbygget både de 
karkirurgiske og radiologiske kompetencer. Aktuelt foretages de interventionelle procedurer enten 
på en gennemlysningsstue i røntgenafdelingen eller i forbindelse med et åbent operativt indgreb på 
en operationsstue med anvendelse af C-bue til gennemlysning.  
 
Afdelingen behandler varicepatienter ved endovenøs behandling (enten varmebehandling eller 
skumbehandling) og alternativt ved åben operation. 
 
Besvarelse for Regionshospitalet Silkeborg: 
Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg har aktuelt en variceklinik, hvortil er 
tilknyttet 10 karkirugiske speciallæger, der som konsulenter foretager forundersøgelser og eventuelt 
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behandling af patienter. Alle læger tilknyttet variceklinikken er meget erfarne varicekirurger, der 
følger nationale retningslinjer. 
 
Alle former for varicekirurgi udføres som dagkirurgiske indgreb, men patienten har ved problemer 
opstået efter indgrebet mulighed for at kontakte relevante fagpersoner. Der er ikke formaliseret 
vagt. Hvor behandlingen tidligere var klassiske kirurgi i form af stripping, er der nu tilkommet 
skumbehandling samt laserbehandling og Klinikken i Silkeborg mestrer disse tre modaliteter. 
Skønsmæssigt 80 % er til skumbehandling, den resterende del til kirurgi eller laserbehandling. 
 
 
4.4 Formaliseret samarbejde   
 
Vejledning: 
Såfremt funktioner i specialet søges varetaget i et formaliseret samarbejde med andre 
sygehusmatrikler i eller uden for regionen, bedes dette beskrevet og præciseret nærmere, herunder 
hvilke sygehusmatrikler, der indgår i det planlagte formaliserede samarbejde, og hvilke konkrete 
funktioner, det drejer sig om. 
Den konkrete aftale om formaliseret samarbejde kan eventuelt vedlægges, men dette er kun et krav, 
hvis det fremgår specifikt af ansøgningsmaterialets specialevejledning, jf. Sundhedsstyrelsens 
publikation ”Specialeplanlægning – begreber, principper og krav” tilgængelig fra 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 
Besvarelse: 
Der søges ikke om regionsfunktioner i formaliseret samarbejde inden for karkirurgi. 
 
 
4.5 Udefunktioner   
 
Vejledning: 
Såfremt der planlægges med brug af udefunktioner inden for specialet, skal dette beskrives 
nærmere, herunder hvilke konkrete funktioner det drejer sig om. 
 
Besvarelse: 
Der planlægges ikke med udefunktioner på regionsfunktionsniveau inden for karkirurgi. 
 
 
 
4.6 Andre oplysninger vedr. regionsfunktioner i specialet  
 
Vejledning: 
Såfremt regionen/privathospitalet har yderligere oplysninger eller bemærkninger som er særligt 
relevante for Sundhedsstyrelsens sagsbehandling, kan de anføres her. Der kan fx angives relevant 
dokumentation for kvalitet i varetagelsen af udvalgte regionsfunktioner, særlig forskningsaktivitet 
eller lign. 
 
Besvarelse: 
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5 Specialets højtspecialiserede niveau  
 
5.1 Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det 

private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt 
 

Vejledning: 
Der efterspørges en redegørelse for, hvordan højtspecialiserede funktioner i specialevejledningen 
er implementeret i regionen/på det private sygehus (kun relevant hvis regionen/ det private sygehus 
allerede er godkendt) 
 
Besvarelse: 
Der er i den gældende specialevejledning tildelt højtspecialiserede funktioner udelukkende til 
Aarhus Universitetshospital, Skejby. 
 
De tildelte højtspecialiserede funktioner er implementeret i overensstemmelse med 
specialevejledningen. 
 

 
5.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af højtspecialiserede funktioner 

i specialet  
 
Vejledning: 
Der efterspørges en beskrivelse af den overordnede organisering og varetagelse af de 
højtspecialiserede funktioner, herunder på hvilke sygehusmatrikler højtspecialiserede funktioner 
ønskes varetaget og begrundelsen herfor, samt hvis der ansøges for flere sygehusmatrikler, 
hvordan de ansøgte sygehusmatrikler så vil samarbejde om varetagelsen af de højtspecialiserede 
funktioner.  
 
Besvarelse: 
Der søges om højtspecialiserede funktioner inden for karkirurgi til samme matrikel (Aarhus 
Universitetshospital, Skejby), som varetager det højtspecialiserede niveau i dag. Der lægges således 
ikke om til ændringer i organisering og tværgående samarbejde.  
 
 
5.3  Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af 

højtspecialiserede funktioner i specialet  
 
Vejledning: 
Der efterspørges en redegørelse for, hvordan kravene i Sundhedsstyrelsens specialevejledning til 
varetagelse af højtspecialiserede funktioner indenfor specialet opfyldes. Redegørelsen skal ske for 
hver sygehusmatrikel, som planlægges at varetage højtspecialiserede funktioner.  
 
Afsnittet skal supplere og uddybe oplysningerne i excel-skemaerne, som indsendes for hver 
sygehusmatrikel. Alle relevante tal-data og ja/nej-besvarelser indtastes i excel-skemaet, og det 
beskrives nedenfor, hvorledes det enkelte sygehus samlet set lever op til specialevejledningens krav 
til varetagelse af specialfunktioner i specialet.  
Hvis der i det indtastede data i excel-skemaet, er afvigelser fra specialevejledningens krav om 
varetagelse beskrives det desuden nedenfor. 
 
Besvarelse for Aarhus Universitetshospital, Skejby: 
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De højtspecialiserede funktioner i åbne kirurgiske behandlinger dækkes døgnet rundt af 
speciallæger i karkirurgi, således at behandlingen altid kan varetages af en læge med betydelig 
erfaring inden for det konkrete område. Den endovaskulære behandling varetages af 3 radiologer, 
og en speciallæge i karkirurgi er under uddannelse under det europæiske program for interventionel 
radiologi. 
 
 
5.4 Formaliseret samarbejde   
 
Vejledning: 
Såfremt funktioner i specialet søges varetaget i et formaliseret samarbejde med andre 
sygehusmatrikler i eller uden for regionen, bedes dette beskrevet og præciseret nærmere, herunder 
hvilke sygehusmatrikler, der indgår i det planlagte formaliserede samarbejde, og hvilke konkrete 
funktioner, det drejer sig om. 
Den konkrete aftale om formaliseret samarbejde kan eventuelt vedlægges, men dette er kun et krav, 
hvis det fremgår specifikt af ansøgningsmaterialets specialevejledning, jf. Sundhedsstyrelsens 
publikation ”Specialeplanlægning – begreber, principper og krav” tilgængelig fra 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 
Besvarelse: 
Der søges ikke om højtspecialiserede funktioner til varetagelse i formaliseret samarbejde inden for 
karkirurgi. 
 
5.5 Udefunktioner   
 
Vejledning: 
Såfremt der planlægges med brug af udefunktioner inden for specialet, skal dette beskrives 
nærmere, herunder hvilke konkrete funktioner det drejer sig om. 
 
Besvarelse: 
Der planlægges ikke med udefunktioner på højtspecialiseret niveau inden for karkirurgi. 
 
 
 
5.6 Andre oplysninger vedr. højtspecialiserede funktioner i specialet  
 
Vejledning: 
Såfremt regionen/privathospitalet har yderligere oplysninger eller bemærkninger som er særligt 
relevante for Sundhedsstyrelsens sagsbehandling, kan de anføres her. Der kan fx angives relevant 
dokumentation for kvalitet i varetagelsen af udvalgte højtspecialiserede funktioner, særlig 
forskningsaktivitet eller lign. 
 
Besvarelse: 


