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Radiologisk afdeling, Slagelse sygehus   

Radiologisk afdelingsstruktur: 
 

Slagelse Sygehus er en del af Sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted i Region 

Sjælland og er et af Regionens akutsygehuse. Radiologisk afdeling betjener, udover 

alment praktiserende læger og øvrige speciallæger i optageområdet, følgende afdelinger 

og ambulatorier på Slagelse Sygehus:   

Ortopædkirurgi (akut traumatologi, håndkirurgi, elektiv knækirurgi), bløddelskirurgi 

(mave-tarmkirurgisk afd. ), medicin (kardiologi, endokrinologi, gastroenterologi, 

rheumatologi, geriatri, arbejdsmedicin, lungemedicinsk ambulatorium), 

anæstesiologi/intensiv, psykiatri. Fra april 2018 flytter børneafdeling – gynækologi- og 

obstetrisk afdeling også til Slagelse sygehus. Herudover pædiatrisk børneambulatorium 

samt ambulant dialyseafsnit. Øvrige funktioner på sygehuset omfatter patologi, 

mikrobiologi (regional funktion), klinisk-kemisk afdeling og audiologi.   

Der afholdes faste konferencer med ortopædkirurgisk, kirurgisk, karkirurgisk ( foreløbig 

indtil 1. september 2018)  rheumatologisk, audiologisk, intensiv og medicinske afdelinger 

børneafdeling ( pr april 2018). Udover dette ad hoc konferering med de øvrige. 

 
Undersøgelser/billedvejledte behandlinger på afdelingen: 
Radiologisk afdeling i Slagelse er udstyret med 

3 CT- skannere, (heraf en traume CT i aktuafsnittet)  2 MR- skannere, 4 ultralydsrum og 1 

angiorum udover 1 almindeligt gennemlysningsrum og 6 rum til konventionel røntgen 

(CR+DR) ( heraf et akut skaderum) 

På afdelingen udføres årligt ca. 90.000 undersøgelser inkl. interventionelle procedurer, der 

også omfatter avancerede behandlinger med PTA og stentning af arterierne i bækken og 

på underekstremiteter.  

 
Lægelig stab: 
Afdelingens lægelige stab er normeret til 10 overlæger/speciallæger pr 1. januar 2018, 1 

introduktionslæge og 2 læger i hoveduddannelsesstillinger.   

Herudover tilbyder radiologisk afdeling på Slagelse sygehus  fokuseret ophold af 1 -2 

måneders varighed for intro-lægerne fra Næstved sygehus samt hoveduddannelse 

lægerne -1 års. kursister også fra Næstved sygehus mhp. at opnå kompetence indenfor 
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akutte patienter, kirurgiske, ortopædkirurgiske, traumekonferencer, abdominal kirurgisk 

konference akutte ultralydscanninger osv. 

 

Det aktuelle uddannelsesforløb: 
 
Uddannelsesmiljø, arbejdstilrettelæggelse  
Overlægerne har hver deres ansvarsområde, som de primært betjener. Der er nogen 

rotation af overlægerne mellem funktionsområderne mhp. at kunne varetage 

vagtfunktionen og det daglige arbejde tilfredsstillende. 

 De uddannelsessøgende roterer mellem de relevante fagområder og modaliteter efter 

individuelt udarbejdede uddannelsesplaner. Se venligst Bilag 1 nederst på side. 

 

 Herudover udarbejdes månedlige lægelige arbejdsplaner af den overlæge, der har ansvar 

for arbejdstilrettelæggelsen – ofte og gerne i samråd med de yngre læger og ikke mindst 

med uddannelsesansvarlige overlæge.  

Afdelingen har akut vagtfunktion med vagt på stedet indtil kl. 17 til dagligt og bagefter 

tilkaldevagt fra bolig samt døgnvagt med vagt på stedet i weekender fra kl. 9 til kl. 15 og 

bagefter vagt fra bolig i weekenden. Vagten dækkes almindeligvis af overlægerne samt i 

et begrænset omfang af de to hoveduddannelseslæger.  

Vi har også indført senvagt til dagligt altså en af speciallægerne som efter dagarbejde fra 

k. 15 til kl. 18 tager sig af beskrivelse af akutte thorax samt andre akutte patienter og 

hjælp til vagten hvis det er behov for dette. 

Første og anden års kursisten kommer i forvagtfunktion med overlæge som bagvagt. 

Fjerdeårskursisten deltager i vagten på lige fod med speciallægerne i et fast rul. Der er 

mulighed for overnatning på vagtværelse eller vagtlejlighed. Introduktionslægen deltager 

p.t. ikke i vagten.  

 
Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for uddannelsesprogrammet og dets 

gennemførelse i tæt samarbejde med afdelingens øvrige overlæger/speciallæger, som 

fungerer som vejledere indenfor deres respektive områder.  Disse bedømmer om de 

enkelte kompetencer er opnåede i henhold til målbeskrivelsens krav. En af overlægerne 

udpeges som hovedvejleder for hver enkelt uddannelseslæge. 

 
Det er vigtigt, at den uddannelsessøgende føler sig ansvarlig for egen uddannelse, kender 

sit uddannelsesprogram, følger med i logbogen og aktivt opsøger uddannelsessituationer 

og relevant litteratur indenfor det radiologiske og tilstødende specialer.  Vejlederne og den 

udd.ansv. overlæge vil hjælpe med at anvise relevant litteratur.   

Læger i hoveduddannelsesforløb vil også kunne fungere som vejledere dels for 

introduktionslægen dels for hinanden – efter kompetence.  Den uddannelsesansvarlige 

overlæge og hovedvejleder udarbejder sammen med den yngre læge under uddannelse 



ALMEN BESKRIVELSE 3 

en individuel uddannelsesplan tilpasset arbejdsstedets og den uddannelsessøgendes 

muligheder og behov.  
 

 
Mødeaktivitet på afdelingen: 
Morgenmøde kl. 8 – 8.15 vedr. vagtens forløb, planlægning af dagens arbejde, 

orientering.  Ugentligt møde tirsdage kl. 8 – 9, dels tværfaglige med orientering fra 

afdelingsledelse, dels møder i modalitetsopdelte grupper, undervisning og staff-meeting 

for hospitalet.  Onsdag er der afdelingsundervisning fra kl. 14.15 – 15.00. De 

uddannelsessøgende forventes at deltage i ovenstående (fx case-præsentation, 

artikelreferat el. lignende). 

 
 
Undervisning og kurser: 
Lægerne i hoveduddannelsesforløb deltager i såvel obligatoriske specialespecifikke som 

tværfaglige kurser.  Derudover deltagelse i forskningstræningskurser.  Fokuserede kliniske 

ophold etableres ved behov.  Herudover opfordres de yngre læger til at deltage i DRS’ og 

DUDS’ mødeaktiviteter, FYR’s arrangementer samt andet relevant. 

 

Udviklings og kvalitetsarbejde på afdelingen: 
Der foregår løbende udviklings- og kvalitetsarbejde på afdelingen, som blev   ISO-

certificeret efter Dansk Standard 1. april 2004.  Afdelingen er akkrediteret efter Den 

danske kvalitetsmodel i 2015. 

. 
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Bilag 1: 
 

SLAGELSE RULLESKEMA - EKSEMPEL PÅ ROTATION FOR 

1. ÅR I HOVEDUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI 

GÆLDENDE PR. 2018 

 

1. år 

Maj 

Juni 

Juli 

August 

Sept. 

Oktober 

Nov. 

Dec. 

Januar 

Feb. 

Marts 

April 

Introduktion 

 

Thorax-radiologi 

Gastrointestinal rad. 

Muskuloskeletal rad. 

inkl. traumatologi 

 

Kontraststoffer 

 

 

Strålehygiejne 

Strålefysik 

                     + 

Thorax G-I M-S 

 

Medicinske specialer 

Rheumatologi 

                        + 

De øvrige inkl. U-G 

Basal MR-skanning 

Repetition 

 

Konferencedeltagelse/ selvstændig afholdelse 

 

 

Konventionel radiologi inkl. gennemlysning 

 

 

Oplæring indenfor ultralydskanning inkl. intervention 

CT-scanning incl TraumeCT 

 

MR-skanning 

(CT + UL) 

Ingen vagtfunktion Vagtfunktion (forvagt) Vagtfunktion (forvagt) 

 

       Deltage i 

relevante kurser inkl. 

A-kurser 

                

 

Deltage i undervisning og 

relevante kurser inkl. A-kurser 

 

 

Undervisning + 

relevante kurser inkl. 

 A-kurser 

 

 

 

 

Intro. = Individuel uddannelsesplan udarbejdes  

 

A-kurser afvikles løbende 

Forskningstræningsmodul indarbejdes 

Fokuserede kliniske ophold indarbejdes efter behov  

 
Udarbejdet fjan 2018/DJ 
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1. år 

Slagelse Sygehus: 

Oplæring indenfor konventionel radiologi, ultralydscanning incl. biopsi og drænage, CT-
scanning inkl. traume-CT til et niveau, hvor vagt kan afholdes på perifert sygehus efter ca 
6 mdr.   
Deltagelse i- og afholdelse af konferencer med kliniske kolleger (O-kir, P-kir, intensiv). 
Specielt fokus på muskuloskeletale, thorakale og gastrointestinale færdigheder i de første 
ni måneder. Læring om strålefysik, strålehygiejne og kontraststoffer inkl. bivirkninger og 
behandling heraf.  Begynde generel oplæring indenfor MR-scanning. 
Deltage i udbudte A-kurser, samt SOL-kurser og evt. mod slutningen af året i 
forskningstrænings modul 1. Evt. supplerende relevante kurser. 
Deltage i afdelingsundervisningen. 
Se endvidere detaljeret uddannelsesprogram og afdelingsbeskrivelse. 
 

Se endvidere detaljeret uddannelsesprogram og afdelingsbeskrivelse. 

 
 

 

 

 

 

 

 


