
Opfølgning på punkt 5 i 7-punktsplan  

27. januar 2020  

 Mammaradiologisk afdeling lukkes på Ringsted Sygehus 31. marts. Der åbnes 

en ny afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde 1. april 2020 

o Der gennemføres et 360 grader gennemsyn af vejledninger, retningslinjer, 

arbejdsgange m.v. inden afdelingen åbner. I den forbindelse justeres den 

midlertidige retningslinje.  

o Arbejdet drøftes med Sundhedsstyrelsen.  

o Dansk Brystkræftorganisation og Kræftens Bekæmpelse inddrages i arbejdet med 

etableringen af den nye afdeling. 

 Ledelsen af Mammaradiologisk afdeling flyttes hurtigst muligt (forventeligt 5. 

februar) til Sjælland Universitetshospital 

o Forretningsudvalget ønsker at Mammaradiologisk afdeling flyttes organisatorisk til 

Sjællands universitetshospital hurtigst muligt. Med forbehold for MED behandling 

forventes dette at ske 5. februar 2020.  

o Lægefaglig vicedirektør Jesper Gyllenborg, SUH overtager formandsposten for 

flyttegruppen.  

 Der søges ansat en specialeansvarlig overlæge, som skal stå for den faglige 

opbygning af mammaradiologisk afdeling pr 1. april 

 Styrket forskning og faglig udvikling 

o Som led i en bredere strategi for at løfte brystkræftområdet i Region Sjælland sættes 

særskilt fokus på forskning og udvikling, hvilket forventes at kunne bidrage positivt 

til rekruttering af særligt lægelige specialister på området. 

 Der skal være en løbende overvågning af kvalitet, henvisninger, visitation og 

patientrettigheder på brystkræftområdet. 

o Dialogen med praktiserende læger om henvisninger, tilbagehenvisninger m.v. 

styrkes, ligesom der skal være fokus på patientens overblik over sit forløb.  

 Der søges indgået aftaler med Region Syddanmark og Region Hovedstaden 

samt private samarbejdspartnere om håndtering af patienter i flytte- og 

opbygningsperioden 

o Det vurderes hvordan dette arbejde kan give indspil til den nationale gruppe for 

brystkræft, med deltagelse af alle regioner. 

 Inddragelse af og kommunikation med medarbejderne 

o De gældende personalepolitiske principper skal anvendes, så medarbejderne 

involveres i processen omkring lukningen i Ringsted, og etableringen af den nye 

funktion i Roskilde. 

 Finansiering 

o Der afsættes en ramme på 10 mio. kr. (driftsrammen) i 2020 som kan disponeres af 

direktionen til ovenstående initiativer og eventuelle andre udgiftsdrivende tiltag. Fra 

2021 og frem hæves budgettet til brystområdet på Sjællands Universitetshospital 

med 2 mio. kr. Forretningsudvalget orienteres om anvendelsen af midlerne. 


