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BILAG 
 
  

Supplerende oplysninger om ændringsforslag i Hospitalsplan 2025 om fysisk 
sammenlægning af brystkirurgi inkl. mammaradiologi på Herlev og Gentofte 
Hospital, Gentofte-matriklen  
 
 

Det er vedtaget i Hospitalsplan 2020, at regionens to brystkirurgiske afdelinger inkl. 
mammaradiologien (røntgenundersøgelser af brystet) på hhv. Herlev og Gentofte Hos-
pital og Rigshospitalet samt ledelsen af brystkræftscreeningsprogrammet skal sam-
menlægges på Herlev-matriklen. Sammenlægningen skulle først finde sted, når Nyt 
Hospital Herlev står færdigt. 
 
I februar 2017 blev en organisatorisk sammenlægning besluttet, hvor en sammenlæg-
ning af den del, der handler om brystkirurgi (kirurgisk behandling af brystkræftpatien-
ter), blev fremskyndet. De to brystkirurgiske afdelinger blev fusioneret med én afde-
lingsledelse d. 1. juni 2017, og afdelingen er forankret på Herlev og Gentofte Hospital 
med udefunktion på Rigshospitalet. 
 
I Hospitalsplan 2025 bliver der generelt ikke længere skelnet mellem matrikler, idet 
det driftsmæssigt kan give mening af flytte funktioner inden for de fusionerede hospi-
talers matrikler. Det blev forudsat i forbindelse med Hospitalsplan 2020, at varetagel-
sen af brystkirurgi skulle placeres på Herlev-matriklen, idet væsentlige samarbejdende 
specialer var til stede på denne matrikel. Med Rigshospitalets hjemtagning af øre-, 
næse-, halsfunktionen i forbindelse med ibrugtagning af Nordfløjen bliver det muligt 
at etablere de nødvendige funktioner, som patologi, mammaradiologi og plastikki-
rurgi, på Gentofte-matriklen.    
 
Samling af brystkirurgi på Gentofte-matriklen 
Det foreslås i Hospitalsplan 2025, at Brystkirurgisk afdeling inkl. mammaradiologien 
samles på Gentofte-matriklen i stedet for på Herlev-matriklen, som det var forudsat i 
Hospitalsplan 2020. Forslaget vil give en mere optimal udnyttelse af hospitalets sam-
lede operationskapacitet.  
 



 

 Side 2 

 
På Gentofte-matriklen frigøres operationskapacitet svarende til 5 operationsstuer, eller 
18 % af den samlede operationskapacitet, når Rigshospitalet hjemtager øre- næse-, 
halsfunktionen i 2020 i forbindelse med ibrugtagningen af Nordfløjen. Det er tidligere 
besluttet, at Gentofte-matriklen i forhold til operationer skal være regionens elektive 
hospital. Derfor foreslås det, at brystkirurgi samles fysisk på Gentofte-matriklen. Det 
vil sikre udnyttelse af operationsstuerne. 
 
I nybyggeriet på Herlev-matriklen etableres 11 nye akutte operationsstuer i Akuthuset, 
og der nedlægges tilsvarende 13 udtjente operationsstuer i den eksisterende behand-
lingsbygning. Dermed reduceres det samlede antal operationsstuer på Herlev-matrik-
len. 
 
En samling af regionens brystkirurgiske afdeling på Gentofte-matriklen nødvendiggør 
fysisk tilstedeværelse af mammaradiologi og patologi. Som led heri foreslår Herlev og 
Gentofte Hospital at samle mammaradiologien fra Herlev-matriklen og Rigshospitalet 
på Gentofte-matriklen og at etablere et patologisk laboratorieafsnit i tilknytning til 
operationsgangen på Gentofte-matriklen. 
 
Hospitalet har i tæt samarbejde med Center for Ejendomme foretaget en analyse af de 
fysiske muligheder på Gentofte-matriklen for at samle brystkirurgien inkl. mammara-
diologien og etablere et patologisk laboratorieafsnit samt flytte plastikkirurgien fra 
Herlev-matriklen. Behandlingen for brystkræft foregår i tæt fagligt samarbejde mellem 
bryst- og plastikkirurger i forbindelse med indgrebet for brystrekonstruktioner, lige-
som overvågningen om natten af indlagte brystkirurgiske patienter i dag varetages af 
personalet i Plastikkirurgisk afdeling.   
 
Det vurderes samlet, at den fornødne fysiske kapacitet til afdelingernes funktioner 
(senge, ambulatorie og operationsstuer) kan tilvejebringes via en række interne roka-
der af funktioner og en ombygning/renovering af et bygningsområde efter den plan-
lagte hjemtagning af Rigshospitalets funktioner. I regi af Center for Ejendomme pågår 
aktuelt en konkretisering af mulighedsstudiet inkl. estimat af de anlægsøkonomiske 
konsekvenser.  
 
Samlingen gennemføres, når de økonomiske muligheder tilsiger det. 
 
 


