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NOTAT 

Til: Forretningsudvalg og regionsråd 

Muligheder for samling af brystki-
rurgi inkl. mammaradiologi på Gen-
tofte-matriklen 

Baggrund 

Hospitalsplan 2020 

Det blev i Hospitalsplan 2020 besluttet at samle brystkirurgi inklusiv mamma-

radiologi (røntgenundersøgelse af brystet) og mammografiscreeningsprogram-

met administrative enhed på Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen.  

Baggrunden for sammenlægning var at skabe én af Nordeuropas største 

brystkirurgiske afdelinger, som kunne blive toneangivende inden for udvikling, 

forskning og uddannelse på det brystkirurgiske område. En samling af de to 

brystkirurgiske afdelinger bidrager til, at alle regionens borgere opnår ensartet 

udredning og behandling af høj kvalitet. En samling af behandlingen for bryst-

kræft kan endvidere være med til at sikre bedre overholdelse af forløbstiderne 

på kræftområdet. 

De to brystkirurgiske afdelinger blev fusioneret med én afdelingsledelse i juni 

2017, og afdelingen er forankret på Herlev og Gentofte Hospital med udefunk-

tion på Rigshospitalet. 

Hospitalsplan 2025 - høringsversion 

Med Hospitalsplan 2025 foreslås brystkirurgien inklusiv mammaradiologi og 

mammografiscreeningsprogrammets administrative enhed fysisk placeret på 

Gentofte-matriklen.  
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Placeringen på Gentofte-matriklen vil sikre en optimal udnyttelse af hospitalets 

samlede operationskapacitet på de to matrikler, og sammenlægningen under-

støtter beslutningen om, at Gentofte-matriklen skal være regionens udviklings-

hospital for planlagt kirurgi. Samtidig forventes en samling at føre til mere ef-

fektiv afvikling af operationsaktiviteten for specialet. Sammen med de øvrige 

initiativer, der er igangsat på området, vil det kunne medvirke til kortere vente-

tider for behandling af brystkræft. 

Hospitalsplan 2025 – endelig version 

For nogle patienter med brystkræft foregår behandlingen i tæt fagligt samar-

bejde mellem bryst- og plastikkirurgi, og det vil i nogle tilfælde være nødven-

digt, at plastikkirurgier fra Herlev-matriklen deltager ved operationer på Gen-

tofte-matriklen. For at sikre de bedste betingelser for bryst- og plastikkirurgien 

foreslås Afdeling for Plastikkirurgi ligeledes flyttet til Gentofte-matriklen. 

En flytning af plastikkirurgien vil optimere udnyttelsen af operationskapaciteten 

på Gentofte-matriklen yderligere samt understøtte rationel drift, idet der i dag 

er fælles sengefunktion for bryst- og plastikkirurgi på Herlev-matriklen.  

Fysisk indplacering 

På baggrund af mulighedsstudier gennemført af Center for Ejendomme i sam-

arbejde med Herlev og Gentofte Hospital, er det administrationens vurdering, 

at der er plads til samling af både bryst- og plastikkirurgi på Gentofte-matrik-

len. Mulighederne for indplacering kan understøtte sammenhængende pati-

entforløb og rationel drift. 

Hvad skal der være plads til  

En samling af brystkirurgi inklusiv mammaradiologi (røntgenundersøgelse af 

brystet) på Gentofte-matriklen kræver, at der er plads til følgende funktioner: 

• Brystkirurgi – funktioner fra både Herlev-matriklen og Rigshospitalet, Bleg-

damsvej. 

• Mammaradiologi – funktioner fra både Herlev-matriklen og Rigshospitalet, 

Blegdamsvej, herunder mammascreeningenhedens administrative enhed 

fra Rigshospitalet. 

• Patologi – udefunktion fra hospitalets patologiske afdeling på Herlev-matrik-

len. 

Det foreslås herudover at flytte plastikkirurgisk afdeling fra Herlev- til Gentofte-

matriklen, jf. ovenfor. 

Hvordan kan der gøres plads 

En samling af ovenstående funktioner på Gentofte-matriklen kan lade sig 

gøre, da følgende funktioner fraflytter, jf. tidligere politiske beslutninger: 
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• Rigshospitalets funktioner inden for øre-næse-hals-kirurgi flytter til ny-

byggeriet på Rigshospitalet (Nordfløjen). 

• Audiologi indplaceres i forbindelse med Center for Hørelse og Balance 

på Rigshospitalet i tilbygning til Nordfløjen 

• Funktioner under Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) flytter til 

nybyggeriet i Herlev. 

• Arealet til den nuværende sterilcentral på Gentofte-matriklen reduceres 

med den nye sterilcentral på Herlev-matriklen. 

Der er endvidere et ledigt sengeafsnit i særskilt bygning på Gentofte-matrik-

len, der senest har været udlejet til Gentofte Kommune. 

Der vil herudover være behov for at ændre placeringen af et mindre antal 

funktioner internt på Gentofte-matriklen for at sikre en hensigtsmæssig place-

ring af brystkirurgi inklusiv mammaradiologi.  

Tidshorisont 

Flytningen af funktioner vil ske i to faser:  

1. En samling af brystkirurgi, mammaradiologi og patologi funktion på 

Gentofte-matriklen anslås at kunne gennemføres til ultimo 2021.  

2. En flytning af plastikkirurgi til Gentofte-matriklen anslås at kunne gen-

nemføres i løbet af 2022. 

Den skitserede tidshorisont forudsætter, at de to ændringsforslag vedtages 

med hospitalsplan 2025 i september 2019, og at der samtidig afsættes økono-

miske midler hertil.  

Økonomi 

En sammenlægning af brystkirurgien indebærer en etableringsudgift på 63 

mio. kr. og en årlig driftsbesparelse på 5 mio. kr. En efterfølgende flytning af 

plastikkirurgien indebærer en etableringsudgift på 32 mio. kr. Indtil plastikki-

rurgi flyttes til Gentofte-matriklen, vil der være øgede driftsudgifter til ekstra 

vagtlag, idet der i dag er fælles vagtlag for bryst- og plastikkirurgi på Herlev-

matriklen. Den fulde driftsbesparelse på 5 mio. kr. kan således først indfries, 

når også plastikkirurgien er flyttet. 


