
Herlev og Gentofte Hospital
Indsæt hjælpelinjer til placering 
af objekter

1. Højreklik uden for slidet og 
vælg Gitter og hjælpelinjer
2. Sæt kryds ved Vis 
tegnehjælpelinjer på skærmen
3. Vælg OK

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn
1. Vælg Indsæt i topmenuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Indtast dit navn, hvor der står Navn

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 
Titel/beskrivelse

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 
hvis det kun skal være på et enkel slide

Manglende målopfyldelse af 
kræftpakke for brystkræft

v. Jan Toftholm, Vicedirektør, HGH
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Kapacitetsudfordringer indenfor brystkræft 
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• I 2018 blev nedsat bl.a. arbejdsgruppen ”forløbsansvarlig 
formand” for brystkræft ifm. afdækning kræftområder med 
udfordringer. 

• Her blev forløbstider vedr. udredning og behandling af 
brystkræft i regionen analyseret med konklusion:

• 69% af patienterne opereres indenfor den fastsatte 
standardforløbstid 
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Status for målopfyldelse indenfor brystkræft
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• På grund af puklen kommer ny-visiterede patienter bag puklen og 
dermed får en del en overskridelse på omkring en uge til OP. 

• Årsag til forlænget tid til behandling:
• Manglende operationskapacitet/anæstesi-personale

• Mangel på OP sygeplejersker 

• Mangel på kirurger

• Mangel på operationsstuer de rigtige steder og tid



Stigende antal brystoperationer
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• 2018 til 2019 kan konstateres en udvidelse af  
brystoperationer på ca. 5,5 pct. eller 107 operationer de 
første 8 måneder af 2019. 

• Prognosen for hele 2019 er ca. 150-160 flere 
brystoperationer end sidste år fraset pukkelafvikling



Her og nu indsatser primært rettet mod pukkelafvikling og 
kræftpakkeoverholdelse
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• Det brystkirurgiske område kører snert hvorfor uden pukkel vil det 
være følsomt for udsving, grundet sygdom, vakancer etc.

• På  Herlev matriklen er åbnet 1 ekstra operations-leje midlertidigt i 
foråret 2019 med midler fra 1. ØR. 

• Fra uge 34 er operationskapaciteten udvidet permanent med 1 ekstra 
leje. 

• Fra 10 september er der frigivet 1 ekstraleje, der i 
pukkelafviklingsperioden bemandes af kirurg og sygeplejersker fra 
ambulatoriet, hvor fra et amb. spor ugentligt lukkes i perioden.

• Fra 10 september er der konverteret fra andet speciale 1 ekstra leje 

• Samlet er der, ud over det permanentegjorte ekstra leje, pr. 10 
september udvidet med 2 operationslejer ugentligt indtil puklen på 35
-40 patienter er afviklet, forventeligt medio november 2019.



Langsigtede indsatser, rettet mod en kapacitet der tager 
højde for udvikling i patientpopulation og 
behandlingsforløb
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• Mangel på kirurger. Søges afhjulpet, men tager år.

• Dybdegående analyse af patientforløb; efteråret 2019 regional 
patientforløbs-analyse om muligheder for optimering af forløbene og 
skitsering af fremtidigt kapacitetsbehov

• HOP2025 forslag:

• Optimal udnyttelse af kapaciteten ved samling af brystkirurgien på 
Gentofte-matriklen

• Mammaradiologi og patologi etableres på Gentofte, 1 år.

• Mammakirurgi flyttes til lokaler, der fremmer rationelle arbejdsgang 
og fleksibilitet i planlægningen 


