
Røntgenafdelingen, Næstved Sygehus. 

Næstved Sygehus er del af NSR Sygehuse med fælles 

sygehusledelse. Røntgenafdelingerne på de tre sygehuse har 

fælles afdelingsledelse, dog er mammo-radiologien i Ringsted 

Sygehus skilt ud fra denne sammenlægning. De tre afdelinger 

fungerer selvstændigt i hverdagen. 

Næstved Sygehus er efter sygehus planen 2012 udnævnt til 

specialesygehus og varetager nu kun i begrænset omfang akut 

funktion. På røntgenafdelingen i Næstved beskrives årligt ca. 

80.000 undersøgelser – herunder optagelser fra Røntgenklinikken 

i Stege. Desuden beskrives årligt ca. 1200 diagnostiske PET-

scanninger i samarbejde med nuklearmedicinske speciallæger. 

Røntgenafdelingen i Næstved råder over tre MR scannere, to CT 

scannere, tre UL rum og diverse røntgenrum.  

Afdelingen er fra 2018 normeret til én læge i introduktionsstilling 

og fire læger i hoveduddannelsesstilling, heraf to på 1. år, én på 

3. år og én på 4. år. 

Røntgenafdelingen i Næstved har ultimo 2016 haft 

inspektorbesøg, og i forlængelse heraf er det besluttet, at 

speciallæge uddannelsen på denne afdeling er opbygget omkring 

fire hovedområder: 



1:    Basal radiologi: Afdelingen har stort patientindtag fra almen 

praksis og varetager blandt andet beskrivelse af bred produktion 

af alm. konventionelle undersøgelser. 

2:    Onko-radiologi: Næstved Sygehus har en stor, onkologisk 

afdeling, et stort stråleterapiafsnit samt en nuklearmedicinsk 

afdeling med to PET-scannere. Har blandt andet regional funktion 

for udredning af lungecancer. Der vil under uddannelsesopholdet 

være indlagt tre, fokuserede ophold internt på Sygehuset på hhv. 

Lungemed. afd., Nuklearmed. afd. og i Stråleterapien.  

3:    Oplæring i MR-beskrivelser og -fysik: Afdelingen råder over 

tre MR-scannere, og der udføres en bred vifte af MR-udredning 

her under muskulo-skeletale, neurologiske - og pædiatrisk MR-

scanninger, og udredning af rectum-, prostata- og hoved-hals-

cancer. 

4:    Thorax-radiologi: Som ovenfor nævnt har Næstved Sygehus 

regional funktion for udredning af lungecancer. Derudover også 

regional HRCT-funktion.  

Med ændringerne i sygehusstrukturen i Region Sjælland er 

Næstved Sygehus et speciale sygehus og uddannelsesstillingerne 

på Røntgenafdelingen er vagtfri.  

Kursisterne på Røntgenafdelingen i Næstved tilbydes fokuserede 

ophold på Slagelse Sygehus på henholdsvis  to og tre måneder 

med fokus på akut radiologi og med mulighed for, at indgå i  

vagtarbejde.  



Der er workshop for uddannelseslæger hver tirsdag kl. 8.30 - 

9.00, undervisning onsdage kl. 12.45 - 13.30 (for hele afdelingen 

eller for lægegruppen), samt case gennemgang i lægegruppen 

hver torsdag kl. 12.10 - 13.00. Desuden staff meeting én gang om 

måneden. 
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