
!!
Røntgenafdelingen 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital !!
Røntgenafdelingen har i alt 130 ansatte og udfører årligt ca. 150.000 undersøgelser, heraf 
ca. 25.000 CT-scanninger, ca. 15.000 ultralydsscanninger og ca. 15.000 MR-scanninger  – 
og resten konventionelle røntgenundersøgelser. Afdelingen har fem ultralydsscannere, 
fem CT-scannere, fire MR-scannere, heraf to 1,5T og to 3T MR-scannere samt en 
vippescanner. Derudover er der en cone-beam scanner som foreløbigt anvendes til 
forskning. Vi har et tæt samarbejde med Klinisk Fysiologisk Afdeling, som råder over to 
PET/CT-scannere på Bispebjerg Hospital og en SPECT/CT-scanner på Frederiksberg 
Hospital.  !
Afdelingens ledelse består af en ledende overlæge og en ledende overradiograf. !
Der er ansat i alt 88 radiografer og 15 sekretærer – heraf udgør staben 11 personer. !
Afdelingens læger er inddelt i 4 teams: neuro, thorax-abdomen, muskuloskeletal og 
ultralyd. Hvert team har en teamansvarlig overlæge som samtidig er driftsansvarlig. 
Afdelingen er normeret til 28 speciallæger, hvor alle stillinger pt. er besat. 
Der er desuden ansat en klinisk professor indenfor det muskuloskeletale område. 
Derudover er der 2 introduktionslæger samt 5 læger i hoveduddannelsesforløb på 
afdelingen. Desuden deltager afdelingen i uddannelse af radiograf- og medicinstuderende. !
Uddannelse 
Afdelingen prioriterer et godt uddannelsesmiljø. Uddannelsessøgende læger får alle en 
vejleder og der afholdes introduktions-, midtvejs samt slutevalueringssamtaler. I 
samarbejde med vejlederen udfærdiges individuelle uddannelsesplaner. Afdelingen har en 
UKYL (uddannelseskoordinerende yngre læge) som assisterer den uddannelsesansvarlige 
overlæge. Der udfyldes kompetenceskemaer hver onsdag. !
Det daglige arbejde 
Som uddannelsessøgende vil du primært være tillknyttet Bispebjerg matriklen, men et kort, 
fokuseret ophold på røntgenafdelingen på Frederiksberg må påregnes. Der vil være et 
rotationsskema mellem de forskellige teams. Antallet af måneder i de forskellige teams 
afhænger af den uddannelsessøgende læges tidligere erfaring samt hvilke kompetencer i 
logbogen der skal opnås. !
Afdelingen holder intern undervisning inkl. Journal Club hver fredag kl. 7.45-8.30. 
Der er morgencase for alle afdelingens læger tre gange om ugen og et frokostmøde med 
case-præsentation for de uddannelsessøgende læger hver onsdag kl. 12.30. !
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et stort akuthospital. Patienter henvises fra 
akutmodtagelsen og hospitalets kliniske afdelinger med tilhørende ambulatorier til 
røntgenafdelingen bl.a. fra: 
- intern medicin inkl. kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, infektionsmedicin og geriatri. 
- gastroenterologisk og organkirurgisk 
- neurologisk samt audiologisk 
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- ortopædkirurgisk, reumatologisk, idrætsmedicinsk og idrætskirurgisk 
- anæstesi og intensiv, diagnostisk enhed, dermatologisk, arbejds- og miljømedicinsk 

klinik, en palliativ enhed og et Videncenter for Sårheling 
Desuden modtages patienter direkte henvist fra praktiserende læger og speciallæger både 
til konventionel røntgen – specielt drop-in på Frederiksberg, og i nogen omfang CT og MR. !
Vagter 
Introlæger og kursister uden fuldt vagtrul indgår i weekend dagarbejde som forvagter. 
Vagten er en delt tilstædeværelsesvagt med funktion på Bispebjerg matriklen. Vi har et 10-
skiftet vagtlag til at dække aften-nattevagter bestående af kursister, afdelingslæger samt 
overlæger. Kursister går først i vagt når de er godkendt til dette fra overlægegruppen.  
Afhængig af kompetencer, så er 1. års kursister som udgangspunkt vagtfrie og 2. års 
kursister tilstræbes at være vagtklar efter 3 mdr. Kursister på 3. og 4. år indgår i vagt efter 
en måned introduktion til afdelingen. 
Nye kursister har en bagbagvagt og der er altid mulighed for tilkald af assistance. !
Forskning 
Der foregår forskning i alle teams. Afdelingen har en professor i muskuloskeletal radiologi 
samt en forskningsradiograf ansat. For interesserede er der rig mulighed for at blive 
tilknyttet afdelingens igangværende forskningsprojekter, ligesom der også vil være 
mulighed for hjælp til gennemførsel af nye projekter. Vi hjælper gerne med projekt og 
vejleder til det obligatoriske forskningtræningsforløb for kursister. !
Mødetid 
Den første og anden dag er der fælles introduktion til hospitalet.  
Den tredje dag skal du møde kl. 07.30 på røntgenafdelingens ekspeditionskontor 2. sal, 
indgang 7A. Første arbejdsdag på røntgenafdelingen starter med en introduktion til 
afdelingen. I løbet af de første to uger vil du blive introduceret til afdelingen, bl.a. 
afdelingsledelsen, skemalægger, TR, kvalitetskoordinator, RIS/PACS-administrator. !
Arbejdstider 
Uddannelseslæger har dagtjeneste fra kl. 07.30-15.15, fredag dog til kl. 13.30. (dog 
enkelte fredage til kl. 15). 
Aften-nattevagter er fra kl. 14.45-07.30, dog til kl. 09.00 i weekenden. 
Weekend dagarbejde er fra kl. 09.00-16.30 for forvagter og kl. 09.00-17.00 for bagvagter. !
Kurser, ferieønsker samt evt. vagtønsker meddeles skemalægger så tidligt som muligt. Det 
tilstræbes at skemaet er planlagt 3 mdr frem, hvilket betyder at der fx d. 15/5 er frist for 
ønsker til september planen. Ønsker for sommerferien skal senest meddeles 
skemalægger d. 15/1. !
Sygdom 
I tilfælde af sygdom eller andet pludseligt frafald, skal der gives telefonisk besked til 
ansvarshavende radiograf på tlf. 3863 5094 mellem kl. 07.00-07.30. !

Vi glæder os til at byde dig velkommen i afdelingen!
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