
Beskrivelse af Radiologisk afsnit, Billeddiagnostisk 
afdeling, Hillerød Hospital.  
Pr. 1. februar 2013 er Hillerød, Frederikssund og Helsingør Hospitaler samlet under navnet 
Nordsjællands Hospital. 

Nordsjællands Hospital, Billeddiagnostisk Afdeling består af Klinisk Fysiologisk Afsnit og 

Radiologisk Afsnit i Hillerød, Radiologisk Afsnit i Frederikssund og Røntgenklinik i 

Sundhedshuset i Helsingør. 
Nordsjællands Hospital er et Universitets Hospital i Hovedstaden Region Nord med et 

befolknings underlag på ca. 310.000 borgere, 4.000 medarbejdere og 540 døgnsenge i 

Hillerød og 183 i Frederikssund med stor ambulant aktivitet. Hospitalet er udvalgt til at 

være områdehospital for planlægningsområde Nord. Hospitalet har åben akutmodtagelse, 

som ligger både på Frederikssund Hospital og Hillerød Hospital. 

 

Der er et bredt udvalg af specialer repræsenteret på NOH, hvorfor de 

uddannelsessøgende kan forvente at opnå kendskab til en bred vifte af radiologiske 

problemstillinger. 

 

Billeddiagnostisk Afdeling, Radiologisk Afsnit udførte i 2017 ca. 202.000 

undersøgelser, heraf ca. 38.000 CT-skanninger, ca.26.000 ultralydsskanninger (inkl. 

intervention), ca.15.000 MR-skanninger og ca.123.000 konventionelle undersøgelser. 

Billeddiagnostisk Afdeling ledes af en afdelingsledelse, som består af en ledende overlæge 
og en ledende overradiograf. De lokale ledelser på de fire afsnit, består af 
afdelingsradiografer/ bioanalytiker/sygeplejersker.  
Antal lægestillinger : 

I alt 24 læger, heraf 17 speciallæger, 4 hoveduddannelseslæger og 3 introduktionslæger. 

Afdelingens modaliteter  

10 undersøgelsesrum fordelt på konventionel røntgen (CR og DR). 

Et gennemlysningsrum. 

5 ultralydsrum (nyt apparatur i 2013). 

5 CT-rum, med nyere multislice skannere 

4 MR-rum heraf to 1,5 Tesla-skannere og to 3 Tesla-skannere  

 

Uddannelse og studiemiljø: 

Afdelingen har et godt arbejdsmiljø, med gode muligheder for, og fokus på, supervision. 

Der er et godt samarbejdsmiljø, både indbyrdes mellem lægerne i BDA og med lægerne 

på de kliniske afdelinger. Der foreligger uddannelsesplaner/rotationsplan for læger i 

introduktionsstillinger samt hoveduddannelsesstillinger. Planen bliver tilpasset den enkelte 

læges tidligere erfaring. 

 



Afdelingen holder intern undervisning hver tirsdag kl.12.30-13.00. Den 

uddannelsessøgende læge forventes at deltage i undervisningen. Desuden holdes der case 

præsentation hver torsdag kl.12.45-13.15. Yngre læger på radiologisk afdeling forestår 

undervisning af yngre læger på de øvrige afdelinger flere gange i løbet af året.  

 

Kurser og kongresdeltagelse 

Læger i hoveduddannelse deltager i mange obligatoriske kurser og kan ikke regne med, at 

der derudover gives frihed og evt. økonomisk støtte til kongresdeltagelse, med mindre 

lægen i uddannelse skal præsentere et foredrag. 

Læger i introduktionsuddannelse tilbydes tre et-dages kurser i basal radiologi. Der gives fri 

til disse kurser, der er arrangeret for alle læger i introduktionsstilling i radiologi i Region 

Øst. De foregår i Næstved, Herlev og Glostrup. Derudover er der evt. mulighed for at 

deltage i et CT- kursus for radiografer og DUDS basisultralydskursus, hvis det kan passes 

ind. Se de udbudte kurser fra DUDS i www.duds.dk. 

 

 

Døgnrytmebeskrivelse for læger  

Arbejdsform Tid 

Dagarbejde  
 

Kl. 07.45 – 15.09 

Vagt* Kl.07.45-07.45 
 
TMC; 
kl.22.00 - 07.00 

Lange dage i UL Hverdage 15.09-

18.00 

Lørdage, søndage  

og helligdage kl. 10-

18 

 

Telemedicinsk center (TMC) varetager akutte CT beskrivelser mellem kl.22.00 – 7.00. 

I dette tidsrum har vagthavende radiolog rådighedsvagt. 

 

*Kursisten forventes at starte i vagt efter ca.6 måneder. Der vil her altid være en bagvagt 

i tilkald.  Læger i introduktionsstillinger og de første 6 måneder af 

hoveduddannelsesstillingen har lange dage i UL. 

 

 

 

 



Konferencer: 
Daglige: Ortopæd.kir afd. Parenchymkir. afd.,Onkologisk afd., Neurologisk afd., 
Diagnostisk enhed og Akutmodtagelsen. 
To gange ugentlig. Børneafd, Intensiv og desuden C. coli MDT-konference 
En gang ugentlig : ØNH, Audiologisk, Lungemedicinsk 
 
 


