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RH Randers indgiver hermed dissens vedr. fremtidig fordeling 
af KBU-forløb som indstillet af PKL for KBU Søren Jensen-
Fangel og PKL for FAM Hanne Arildsen. 
 
På baggrund af Klinikforums drøftelser d. 18. marts 2013 har 
Direktionen i Region Midtjylland besluttet en fremtidig fordeling af 
KBU-forløb i henhold til hospitalernes optageområde. 
I beregningen af antal af KBU-forløb er der taget udgangspunkt i 
hospitalsansættelsen i 1. halvår af KBU-forløbet (den ”akutte” del). 
Hvad angår fordelingen af 2. halvår af KBU skal denne uændret være 
80% være allokeret til almen praksis, 10% til psykiatrien og 10% til 
andre hospitalsafdelinger. 
RH Randers står jf. dette forslag til fra forår 2014 at skulle udbyde 16 
KBU-forløb og fra efterår 2014 18 KBU-forløb mod de nuværende 13 
forløb. De 18 KBU-forløb vil medføre, at RH Randers på ethvert 
tidspunkt vil have 20 KBU-læger ansat på medicinsk, kirurgisk og 
ortopædkirurgisk afdeling tilsammen, såfremt 80/10/10-modellen 
fastholdes, idet 18 KBU-læger vil have deres første forløb på én af 
disse afdelinger, og 2 KBU-læger vil foruden deres 1. halvår på én af 
disse afdelinger have deres 2. halvår på en anden af disse afdelinger. 
 
PKL for KBU og PKL for FAM har indstillet, at 2 aktuelle forløb på RH 
Randers netop bestående af medicinsk afdeling (1. halvår) / Kirurgisk 
afdeling (2. halvår) udgår og erstattes af 2 forløb bestående af 
kirurgisk afdeling / almen praksis.  
 
En sådan omfordeling af KBU-forløb vil imidlertid medføre, at RH 
Randers, når omfordelingen er fuldt udrullet efteråret 2014, kun vil 
have 18 KBU-læger ad gangen i stedet for de 20 KBU-læger, som 
hospitalet ville have, hvis 80/10/10-modellen blev fulgt, som 
vedtaget af Direktionen.  
På samme måde som RH Randers vil få færre KBU-læger ansat end 
besluttet af Direktionen, hvis 80/10/10-modellen fraviges som 
ovenfor anført, vil andre hospitalsenheder kunne få flere, såfremt 
deres %-vise andel af KBU-forløb med 2. halvår på hospitalsafdeling 
bliver større end de 10%.  
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Side 2 

RH Randers indstiller, at DRRLV følger Direktionens beslutning 
om at fordele antal KBU-forløb efter optageområde med 
uændret udgangspunkt i 80/10/10-modellen, eller at DRRLV 
ved en evt. fravigelse fra 80/10/10-modellen, omregner fra 
antal KBU-forløb til antal KBU-læger ansat, således at antallet 
af KBU-læger ansat på de enkelte hospitalsenheder vil være i 
overensstemmelse med de respektive optageområder. 
  
Såfremt DRRLV vedtager at følge Direktionens beslutning vedrørende 
fordeling af KBU-forløb i henhold til optageområde med fastholdelse 
af 80/10/10-modellen, ønsker RH Randers, at de 5 KBU-forløb, som 
hospitalet skal tilføres, fordeles som følger: 
 
KBU-forløb 

RHR 

Nuværende 
fordeling 

Forår 2014 Efterår 2014 

Med-almen 
med. 

3 (7)   4 (8) 
  

4 (8) 

Organkir-almen 
med. 

3 (5)  3 (5) 
  

3 (5) 

Ortopæd-almen 
med. 

3 (3) 5 (5) 7 (7) 

Med-psyk 2 2 2 
Med-organkir 2 2 2 

I alt 13 (15) 16 (18) 18 (20) 
* tallene i parentes angiver antal KBU-læger ansat på hhv. med, kir og ortopædkir afd 

samt samlet  

 

RH Randers gør opmærksom på, at der foreligger godkendte 
uddannelsesprogrammer for samtlige af ovenfor nævnte KBU-forløb 
(godkendt af DRRLV d. 1. marts 2013). Der burde som følge heraf 
ikke herske tvivl om, hvorvidt KBU-læger kan opnå de relevante 
kompetencer under ansættelse i forløbet Medicinsk afdeling (1. 
halvår) / Kirurgisk afdeling (2. halvår). 
 
Hvis DRRLV efter indstilling fra PKL for KBU og PKL for FAM beslutter 
ikke at følge Direktionens beslutning om at fastholde 80/10/10-
modellen, og RH Randers derfor fratages de to forløb Medicinsk 
afdeling (1. halvår) / Kirurgisk afdeling (2. halvår), ønsker RH 
Randers, at hospitalet tilføres 7 KBU-forløb i stedet for 5. Antallet af 
KBU-læger kommer herved til at svare til, det antal KBU-læger 
hospitalet vil have, såfremt 80/10/10-modellen bliver fulgt nemlig 18 
i foråret 2014 og 20 fra efteråret 2014 og frem. Forløbene ønskes da 
fordelt som følger: 
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KBU-forløb 

RHR 

Nuværende 
fordeling 

Forår 2014 Efterår 2014 

Med-almen 
med. 

3 (7)   5 (7) 
  

6 (8) 

Organkir-almen 
med. 

3 (5)  5 (5) 
  

5 (5) 

Ortopæd-almen 
med. 

3 (3) 6 (6) 7 (7) 

Med-psyk 2 2 2 
Med-organkir 2 0 0 

I alt 13 (15) 18 20 
* tallene i parentes angiver antal KBU-læger ansat på hhv. med, kir og ortopædkir afd 

samt samlet  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lone Winther Jensen 
Cheflæge 
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