
Præsentation af: 
 

Radiologisk Afdeling, Holbæk SygehusRadiologisk Afdeling, Holbæk SygehusRadiologisk Afdeling, Holbæk SygehusRadiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus....    
 

Holbæk er en hyggelig havneby ved Holbæk Fjord, en del af Isefjorden. Holbæk 
Sygehus er et akutsygehus i Region Sjælland. Sygehuset har en meget aktiv 
personaleforening, som arrangerer forskelligartede sociale begivenheder og råder over 
et motionscenter på sygehuset. Sygehuset har endvidere ’Forskningens Hus’ og råder 
over simulationsudstyr. 

 

Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus, er en rummelig afdeling med spændende 
udfordringer og plads til individuelle hensyn. 

Afdelingen har en satellitafdeling i henholdsvis ’Kalundborg Sundheds- og akuthus’ og 
’Sundhedscenter Odsherred’  -  digitaliseret med samkørt RIS/PACS. Afdelingerne 
udfører i alt 92.850 undersøgelser/billedvejledte interventioner om året med følgende 
fordeling: 

- Konventionelle røntgenundersøgelser  62.500 
- CT-scanninger     18.000 
- UL-scanninger        8.000 
- Intervention               850 
- MR-scanninger       3.600 

I alt      92.850 

 

Afdelingen betjener eksterne speciallæger i almen medicin og øvrige specialer samt 
følgende kliniske specialer på Holbæk Sygehus m.fl.: 

- Akutafdeling med sengeafsnit 
- Ortopædkirurgisk afdeling (elektiv skulder-, hofte- og fodkirurgi) 
- Kirurgisk afdeling 
- Anæstesiologisk afdeling med intensiv afdeling og smerteklinik 
- Pædiatrisk afdeling inkl. neonatalafdeling 
- Medicinsk afdeling (nefrologi inkl. dialyse, endokrinologi, kardiologi, 

gastroenterologi, reumatologi, lungemedicin) 
- Geriatrisk afdeling inkl. apoplexiafsnit 
- Gynækologisk og obstetrisk afdeling 
- Arbejdsmedicinsk afdeling 
- Klinisk fysiologisk afdeling 
- Klinisk biokemisk afdeling 
- Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling 
- Center for voldtægtsofre 
- Retspsykiatrisk afdeling, Nykøbing Sjælland 
- Epilepsihospitalet Dianalund 

 



Der afholdes konferencer med læger fra akutafdelingen, kirurger, intensivlæger og 
pædiatere samt 1 x ugentlig med lungemedicinere (beslutningskonference) og geriatere. 

 

Speciallæger: 

1 ledende overlæge og 7 overlæger i Holbæk samt 2 x ½ overlæge i Kalundborg. 

 

Uddannelsessøgende læger: 

1 introduktionsstilling (1-årig) i Holbæk 

1 hoveduddannelsesstilling (1-årig = 1. år af forårs-blokstillingen Holbæk-Glostrup-
Herlev) i Holbæk. 

2 hoveduddannelsesstillinger (2-årig = 1. og 2. år af efterårs-blokstillingen Holbæk-
Rigshospitalet) i Holbæk 

 

Arbejdstilrettelæggelse: 

Daglig arbejdstid kl. 08:00 til 15:30 

7-skiftet tilkaldevagt fra bolig med hjemmearbejdsstation. De uddannelsessøgende 
læger indgår i vagtplanen under hensyntagen til deres kompetencer. 

De uddannelsessøgende lægers vejleder udfærdiger ugentlige arbejdsplaner under 
hensyntagen til de uddannnelsessøgende lægers uddannelsesbehov, kompetencer, 
vejledende rulleskema (bilag på de sidste 2 sider) samt ønsker. 

Tirsdage kl. 08:15 (efter ugentlige tavlemøde) til kl. 09:00 tilstræbes intern 
undervisning med bl.a. case-fremlæggelser, hvor de uddannelsessøgende forventes at 
engagere sig. Supervision og feed-back er en del af dagligdagen. 

Introduktionslæger tilbydes deltagelse i 3 basisradiologiske kurser á 1 dag i henholdsvis 
Næstved, Herlev og Glostrup. Herudover er basis-UL-kursus ofte også muligt. 
Hoveduddannelseslæger tildeles obligatoriske kurser centralt. Individuelle kursus-ønsker 
vurderes enkeltvis. 

 

Arbejdsmiljø: 

Radiologisk Afdeling i Holbæk er ISO-certificeret i henhold til DS/OHSAS 19001-2004. 
Ny ISO-certificering (ISO 45001) er under udarbejdelse på landsplan. 

 

 

 

 

 



Bilag, rulleskemaer: 

 

 

Rulleskema INTRODUKTIONSUDDANNELSE (1 år) 
Radiologisk afdeling, Holbæk Sygehus 

3 måneder 3 måneder 3 måneder 3 måneder 

Introduktion 
Strålefysik 

Strålehygiejne 
Kontraststoffer 

 

Musculoskeletal radiologi 
Thoraxradiologi 

 Abdominal radiologi 
Urogenital radiologi 

  
Neuroradiologi 

Konventionel radiologi 

 CT 

 UL 

 MR 

Deltage i konferencer 

 Afholde konferencer 

 

 

 

Rulleskema HOVEDUDDANNELSE 
Radiologisk afdeling, Holbæk Sygehus 

1. år 

Maj 
 

Juni 
Juli 
August 

September 
Oktober 

November  
December 
Januar 

Februar 
Marts 
April 

Intro- 
duktion 

 

Muskuloskeletal radiologi 
Thoraxradiologi 

 
Repetition / valgfri 

 Abdominal radiologi 
Neuroradiologi 

 Pædiatrisk radiologi 
Kardiagnostik 

Konventionel radiologi 

 CT 

 UL og intervention 

Deltage i og afholde konferencer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdet marts 2018 

Uddannelsesansvarlig overlæge  

Karen Rath Bitsch. 

 

Rulleskema HOVEDUDDANNELSE 
Radiologisk afdeling, Holbæk Sygehus 
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 Abdominal radiologi 
Medicinske specialer, 
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 Neuroradiologi 
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UL og intervention 

 MR 
 

Deltage i og afholde konferencer 


