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Hvidovre Hospital er et Universitets Hospital i Region Hovedstaden med et optager 

område på omkring  460.000 borgere.  

Hvidovre Hospital er områdehospital for planlægningsområde Syd med en åben 

skadestue. 
 

Hvidovre Hospital har lands- og landsdelsfunktion inden for medicinsk og kirurgisk 

gastroenterologi, pædiatri og neurorehabilitering samt diagnostisk radiologi (MR-

scanninger). 

Endvidere varetager infektionsmedicinsk afdeling den østdanske beredskabsfunktion 

for behandling og isolation af patienter med smitsomme sygdomme. 

Hvidovre Hospital har ca 700 døgnsenge med over 40.000 patienter indlagt pr år samt 

en meget stor ambulant aktivitet. 

 

Radiologisk sektion er opdelt i forskellige team. 

 

Thoracoabdominale team (herunder CT-scanninger, Gennemlysning og abdominal 

MR scanninger) 

Ultralydsektionen 

Muskuloskeletale team (herunder ortopæd-radiologi, ortopæd-CT samt ortopæd-MR) 

MR neuro med landsdelsfunktion 

 

Radiologisk sektion på Hvidovre og Amager udførte i 2017 ca 143.000 

undersøgelser, heraf  ca 167.000 procedurer årligt. 

Heraf er ca 8500 MR-scanninger. Ca 21.000 CT-scanninger og  

ca 18.000  Ultralyd scanninger ( ca 1400 med intervention) på Hvidovre Hospital. 

 

Amager Hospital udfører ca 34.000 undersøgelser årligt. 

 

Radiologisk sektionen samarbejder i øjeblikket med nedenstående specialer, hvor 

der med de fleste afholdes daglige eller ugentlige konferencer: 

Gastromedicinsk afdeling 

Gastrokirurgisk afdeling 



Ortopædkirurgisk afdeling 

Pædiatrisk afdeling 

Anæstesi afdelingen 

Gynækologisk/obstetrisk afdeling (Danmarks største fødeafdeling) 

Endokrinologisk afdeling 

Infektionsmedicinsk afdeling 

Hjerte-Lungemedicinsk afdeling 

Neurorehabilitering afdelingen  

Geriatrisk afdeling 

Palliativ afdeling 

Akut modtage afdeling (AMA)samt åben skadestue samt 1813 

 

Afdelingen råder udover digital konventionelt røntgenudstyr,  4 CT scannere,  

7 Ultralydscannere samt 4 MR-scannere og 1 PET-CT scanner. 

 

Afdelingerne er normeret med i alt 27 lægestillinger. 

Den nuværende speciallægenormering på Hvidovre : 

Enhedschef ledende overlæge for Funktions- og billeddiagnostisk enhed, 

1 specialeansvarlig overlæge, 1 uddannelsesansvarlig overlæge,  22 overlæger . 

Radiologisk sektion på Hvidovre er normeret med 3-4 introduktionslæger samt 6 

læger i hoveduddannelsesforløb. 

 

Arbejdstilrettelæggelse og undervisning i afdelingen: For uddannelsessøgende 

læger i hoveduddannelse og introstilling vil der blive udfærdiget et rotationsskema 

rundt i de forskellige team på afdelingen ( dette for kursister i samarbejdet med de 

øvrige afdelinger i din 4 årige uddannelses blok).  

Rotationsplanen bliver tilpasset den enkelte læges tidligere erfaring. 

 

Torsdag kl. 8.00-9.00. afholder afdelingen intern undervisning. 

Tirsdage kl. 8.00-9.00 afholdes undervisning for yngre læger på Hvidovre Hospital.  

Den uddannelsessøgende læge forventes at deltage i undervisningen på afdelingen. 

 

Funktions- og billeddiagnostisk enhed har tilknyttet enProfessor og forskningsleder 

på MR afdelingen hvor der er tilknyttet mange forskere  med en meget høj 

videnskabelig produktion. 

 

Uddannelseslægerne på afdelingen deltager i uddannelse og undervisning af  både 

radiografstuderende samt undervisning af medicinstuderende. 

 

 
 


