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Hospitalsprofil – Herlev og Gentofte Hospital 

 

Fordelingen af specialer/funktioner på Herlev og Gentofte Hospitals to matrikler er 

vist i nedenstående oversigt. Oversigten er blevet opdateret med de seneste ændringer 

som følge af implementering af Hospitalsplan 2020. 

 

Herlev og Gentofte Hospital (begge matrikler) Heraf Gentofte-matriklen 

• Akutklinik og Fælles akutmodtagelse 

• Ortopædkirurgi  

• Kirurgi 

• Karkirurgi (blodkarsygdomme) (elektiv funk-
tion ledet af Rigshospitalet) 

• Urologi (urinvejssygdomme)  

• Plastikkirurgi 

• Mammakirurgi (brystkirurgi)  

• Kardiologi (hjerte- karsygdomme) 

• Lungemedicin (inkl. udredning af patienter 
med lungekræft) 

• Gastroenterologi (mave- tarmsygdomme) 

• Endokrinologi (hormonsygdomme) 

• Geriatri (alderdommens sygdomme) 

• Infektionsmedicin 

• Nefrologi (medicinske nyre- og urinvejssyg-
domme) 

• Hæmatologi (blodsygdomme) 

• Reumatologi (gigtsygdomme)  

• Gynækologi og obstetrik (kvinders syg-
domme) 

• Pædiatri (børnesygdomme) - herunder neona-
talafsnit  

• Neurologi (sygdomme i nervesystemet) 

• Klinisk onkologi inkl. strålebehandling 
(kræftsygdomme)  

• Akutklinik  

• Ortopædkirurgi  

• Kirurgi   

• Karkirurgi (blodkarsygdomme) (elektiv funk-
tion ledet af Rigshospitalet) 

• Urologi (urinvejssygdomme)  

• Kardiologi (hjerte- karsygdomme) 

• Lungemedicin (inkl. udredning af patienter 
med lungekræft) 

• Gastroenterologi (mave- tarmsygdomme)  

• Endokrinologi (hormonsygdomme) 

• Geriatri (alderdommens sygdomme) 

• Reumatologi (gigtsygdomme)  

• Dermatologi og venerologi inkl. allergologi 
(hud- og kønssygdomme inkl. allergisyg-
domme)  

• Oto-rhino-laryngologi (øre-næs-hals-syg-
domme) inkl. audiologi (funktion ledet af 
Rigshospitalet) 

• Herudover er hospitalet dækket af de tværgå-
ende specialer (specialer der servicerer andre 
specialer) 



 

   Side 2  

 

• Dermatologi og venerologi inkl. allergologi 
(hud- og kønssygdomme inkl. allergisyg-
domme)  

• Oto-rhino-laryngologi (øre-næs-hals-syg-
domme) inkl. audiologi (funktion ledet af 
Rigshospitalet) 

• Palliativ enhed (lindrende behandling) 

• Demens enhed 

• Diagnostisk enhed 

• Patienthotel 

• Herudover er hospitalet dækket af de tværgå-
ende specialer (specialer der servicerer andre 
specialer) 

 

Medicinsk gatroenterologi (mave-tarmsygdomme) på Gentofte-matriklen planlægges 

flyttes til Herlev-matriklen i 2017. 


