
Beskrivelse af Radiologisk afd. Herlev-Gentofte-Hospital (HGH), 
Gentofte matrikel 

Sygehusets struktur og afdelinger: 
Gentofte matrikel fungerer som elektivt hospital for det samlede HGH. Radiologisk afd. er 
fuldt fusioneret med fælles afdelingsledelse og faglige teams på tværs af matriklerne. 

Gentofte Hospital betjener primært borgerne i Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk 
kommune og Rudersdal Kommune – i alt ca. 175.000 indbyggere. 

Hospitalet har en stor medicinsk afdeling, som er fusioneret med medicinsk afd. Herlev og 
varetager følgende specialer: intern medicin, endokrinologi, geriatri og lungemedicin. 
Desuden har Gentofte Hospital en kardiologisk afd., som også er fusioneret med 
kardiologisk afd. Herlev. 
Dermato-/allergologisk afdeling, en tiltagende mindre del af øre-, næse-, halsafdeling med 
landets største audiologiske enhed (en del af Ø-N-H afd. RH), karkirurgisk afd. – 
venekirurgi (en del af karkirurgisk afd. RH) samt reumatologisk afd., der er fusioneret med 
Rigshospitalet Glostrup.  
En stor ortopædkirurgisk afd. og urologisk afd. med elektiv funktion, begge en del af 
afdelingerne på Herlev. 
Derudover anæstesi-operations- og intensivafdeling.  
Hospitalet har etableret en afdeling for regionens udviklingsfunktion for planlagt kirurgi. 
Planlagt kirurgi afdeling foretager operationer inden for ortopædkirurgi, øre-,næse-, og 
halskirurgi, samt venekirurgi.  

De tværgående kliniske afdelinger består af Radiologisk afdeling, og Nuklearmedicinsk 
afsnit, fusioneret med Herlev samt Klinisk Biokemisk afdeling.  
I uddannelsen af speciallæger har Gentofte matrikel særlig kompetence inden for thorax 
radiologi, ultralyd diagnostik, reumatologi, samt uroradiologi.  

Radiologisk afdeling ligger i opgang 4 dels i stuetagen og dels på 1. sal. Vi foretager 
røntgen- og ultralydundersøgelser samt CT- og MR-skanninger på patienter henvist fra 
sygehusets kliniske afdelinger, skadestue (kun selv henvender), og ambulatorier. På 
Nuklearmedicinsk afd. foretages desuden PET-CT i samarbejde med radiologisk afd. 
Herudover foretages røntgenundersøgelser inkl. CT- MR- og UL skanninger på patienter 
henvist fra praktiserende læger og speciallæger.  
Seneste opgørelse af undersøgelser fra 2017 er på i alt ca. 143.000 udførte regulære 
undersøgelser. Dette inkluderer både MR, ultralyd inkl. intervention, CT inkl. PET-CT, 



gennemlysning og konventionel røntgen. Hertil kommer en del revurderinger af egne eller 
fremmede undersøgelser og fremvisning af undersøgelser til MDT-konferencer. 

Afdelingen er fuldt digitaliseret, således at alt billedmateriale samt alle beskrivelser fra alle 
røntgen-/ultralyd- og MR-skanninger lagres i en stor database - PACS.  

Afdelingens personalesammensætning 
På Gentoftematriklen er der i alt 9 faste overlæger, skiftende udvekslingsoverlæger fra 
Herlevmatriklen, 3 læger i hoveduddannelse og 3 læger i introduktionsstilling.  

Afdelingens opdeling 
På Radiologisk afd., Gentofte er lægestaben sammen om opgaverne, speciallæger mere 
opdelt i faglige teams.  

• MSK-N teamet varetager ortopædradiologi, reumatologi, samt CT og MR af 
cerebrum, bihuler og ørenæse hals radiologi incl. audiologi. 

Ortopædradiologiske undersøgelser fra praktiserende læger beskrives.  
Teamet har endvidere ansvaret for 4 MR-skannere. 
Til teamet er aktuelt tilknyttet 3 overlæger, skiftende udvekslingsoverlæger fra 
Herlevmatriklen samt flere konsulenter. 

Teamet varetager: 
Røntgenkonferencer for ortopædkirurgisk afdeling, håndkirurger, samt øre-næse-hals afd., 
inkl. audiologi, samt reumatologisk afd.   

• Torsoteamet varetager al diagnostik af thorax og abdomen, inkl. PET-CT samt al 
ultralyd diagnostik, inkl. muskuloskeletal ultralyd. Afdelingen råder over 4 CT-
skannere og 5 Ultralyd rum, samt et transportabelt UL-apparat. 

  
Teamet varetager: 
Thorax radiologi mm. for lungemedicinsk afsnit Y, Intensiv afdeling, Kardiologisk afd., for 
medicinsk afd., samt thorax radiologiske undersøgelser fra praktiserende læger.  

CT undersøgelser af hjertepatienter i samarbejde med kardiologisk afdeling. 
CT vejledte biopsier af lunger udføres i samarbejde med lungemediciner. 
Abdominal radiologiske undersøgelser fra huset samt fra praktiserende læger. 
Urologiske undersøgelser fra urologisk afd. 

Røntgenkonferencer for lungemedicinsk afsnit inkl. selektionskonference og HRCT 
konference, samt MDT konference i samarbejde klinisk fysiologisk afd.  



Stenkonference for urologisk afd. 

Til teamet er tilknyttet 6 overlæger samt skiftende udvekslingsoverlæger fra 
Herlevmatriklen. 

Gentoftes radiologiske afdeling som uddannelsessted: 
Alle Hoveduddannelses blokke som involverer Gentofte indeholder 12 mdr. på Gentofte 
matrikel, enten 1. eller 2. år. Kursisterne er under opholdet vagtfri, men vil deltage i 
vagttelefonen, som betjenes i dagtid fra 07.45 til 15.00. Derefter overtages vagten af 
lægerne på Herlev matriklen. 
Læger i Introduktionsstilling med start på Gentofte er 7 mdr. på Gentoftematriklen 
efterfulgt af 5 mdr. på Herlevmatriklen. Introduktionsstillinger på Herlevmatriklen 7 mdr. 
på Herlevmatriklen og 5 mdr. på Gentoftematriklen.  

Skadestuen har lukket om natten og sygehuset modtager ikke akutte kirurgiske ptt. 
Alle læger møder kl. 7.45 til fælles lægemøde. Dagtjenesten slutter kl. 15.09.  

Under opholdet i Radiologisk afd., cirkulerer den uddannelsessøgende efter skema i de 
faglige teams. Vil fremgå af en rotationsplan, samt den enkeltes uddannelsesplan. Der vil 
blive lagt særlig vægt på, at de kompetencer som fremgår af den uddannelsessøgendes 
program opnås. Disse er forud for ansættelsen aftalt mellem de respektive 
undervisningssteder. Der forventes også oplæring i generel radiologi inkluderende CT og 
ultralyd, samt afholdelse af konferencer. Den uddannelsessøgende er selv ansvarlig for at 
få udfyldt kompetencekort samt kompetencerne i logbog.net. 
Den uddannelsessøgende vil have en fast klinisk hoved-vejleder under hele opholdet. 
Rotationen planlægges af den uddannelsesansvarlige overlæge sammen med hoved-
vejlederen. Alle vil få obligatorisk vejledersamtaler med ca. 6 måneders mellemrum og der 
vil efter ca. 6 mdr. blive gennemført en 360-graders-evaluering og under opholdet i de 
enkelte teams skal de til teamet hørende kompetencekort være udfyldt. En gang om ugen 
afholder de uddannelsessøgende ”summemøde” af ½ times varighed til fælles refleksion 
over ugen der er gået. Uddannelsesansvarlig overlæge/vejledere deltager ved behov. 

Formaliseret undervisning: 

Tirsdage kl. 07.45 - 08.00 hvor yngre læger på skift afholder en kort undervisning. 

Onsdage kl. 07.45 - 08.30 er afsat til fælles aktiviteter/undervisning.  I disse tidsrum 

lægges orienterende afdelingsmøde, fælles lægemøde, samt lægeundervisning. Alle yngre 

læger og speciallæger forventes at afholde undervisning for afdelingen. Planlægningen af 



indhold foretages af den for undervisningen ansvarlige overlæge. 

Kurser: 

Den hoveduddannelses-søgende får ved sin ansættelse en oversigt over placering af 
A-kurser i løbet af ansættelsen. Denne bedes afleveret ved ansættelses-start til den 
uddannelses-ansvarlige overlæge. De år, man har meget kursus-fravær pga. obligatoriske 
kurser, kan man ikke forvente yderligere tjenestefri til kurser eller kongresser, men er der 
helt specielle ønsker f.eks. præsentation af et foredrag, kan man søge på lige fod med de 
øvrige ansatte læger. 
Læger i introduktionsuddannelse tilbydes tre 1-dages kurser i basal radiologi 
arrangeret af region øst. Der gives fri til disse kurser, som kun afholdes en gang årligt, 
oftest foråret. De foregår i Herlev, Glostrup og Næstved. De vil også blive tilbudt at 
deltage i DUDS basalkursus i ultralyd. 

Forskning samt udviklings og kvalitetsarbejde på afdelingen 
Radiologisk afd. deltager i flere forskningsprojekter sammen med de kliniske afdelinger. 
Der foregår løbende udviklings- og kvalitets-sikringsarbejde på afdelingen. Afdelingen er 
sidst akkrediteret i 2015 efter Den Danske kvalitetsmodel. 
Afdelingen har haft inspektorbesøg 2017. 
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