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RRA indstiller, at  

- 12 af de 18 KBU-forløb, som starter på RRA hvert halve år, 

fra 1.8.2015 og frem starter i Akutafdelingen 

- 2 af de 12 forløb (11%), som starter i Akutafdelingen, 

fortsætter i Psykiatrien i 2. halvår  

- 2 af de 12 forløb (11%), som starter i Akutafdelingen, 

fortsætter i Kirurgisk afdeling i 2. halvår 

- 6 af de 8 KBU-læger, som pr. 1.5.2015 starter på medicinsk 

hhv. kirurgisk afdeling pr. 1.8.2015 flyttes til 

Akutafdelingen 
 
Direktionen, Region Midtjylland har på baggrund af drøftelser i 
Klinikforum d. 18.3.2013 vedtaget, at 1. halvår af den kliniske 
Basisuddannelse (KBU) så vidt muligt skal finde sted i 
hospitalsenhedernes akutafdelinger. Vedrørende 2. halvår af KBU skal 
80% være allokeret til almen praksis, 10% til psykiatrien og 10% til 
andre hospitalsafdelinger. 
 
Pr. 1.4.2015 vil Akutafdelingen på RH Randers (RRA) varetage 
modtagelse af følgende akutte patienter: medicinske, kirurgiske, 
gynækologiske og psykiatriske. Følgende patientkategorier modtages 
uændret på stamafdelingen: ortopædkirurgiske, obstetriske og 
pædiatriske. Akutafdelingen er for nuværende bemandet med 
akutlæger fra kl. 8-23 alle hverdage samt kl. 10-20 i weekender og 
helligdage. Fra 1.11.2016 vil der foruden akutlæger være AP-læger i 
sidste halvår af deres hospitalsansættelse ansat i Akutafdelingen.  
 
RRA foreslår, at de KBU-forløb, som for nuværende starter på 
Medicinsk hhv. Kirurgisk afdeling, fremover i stedet starter i 
Akutafdelingen. Det drejer sig om i alt 12 ud af 18 forløb pr. halve år. 
Idet skadestuen og modtagelsen af ortopædkirurgiske patienter 
fortsat ikke er integreret i Akutafdelingen, ønskes de 6 KBU-forløb, 
som starter på Ortopædkirurgisk afdeling, fastholdt her. 
Af de 12 KBU-forløb med 1. halvår i Akutafdelingen foreslår RRA, at 2 
forløb (11%) fortsætter i psykiatrien i 2. halvår, og at 2 forløb (11%) 
fortsætter i kirurgisk afdeling.  
De foreslåede ændringer fremgår af nedenstående: 
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Nuværende fordeling Ny fordeling (aug/feb + 

nov/maj) 
Medicin-almen medicin 5 Akutmedicin – almen medicin 

8 (4+4) 
Organkirurgi – almen medicin 5 Akutmedicin – organkirurgi  

2 (2+0) 
Medicin - psykiatri 2 Akutmedicin – psykiatri  

2 (0+2) 
Ortopædkirurgi – almen 
medicin 6 

Ortopædkirurgi – almen medicin  
6 (2+4) 

I alt 18 I alt 18 
 
Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer for de tre nye KBU-forløb, 
hvori det nærmere er beskrevet, hvordan der i 1. halvår fokuseres på 
akutte patientforløb og i 2. halvår fokuseres på kroniske 
patientforløb. KBU-læger, som har deres 2. halvår i psykiatri eller 
organkirurgi vil fx ikke skulle deltage i modtagelse af akutte patienter 
i Akutafdelingen. I uddannelsesprogrammerne er det ydermere nøje 
beskrevet, hvorledes supervisionen af KBU-lægerne foregår i tidsrum, 
hvor der for nuværende ikke er akut- eller AP-læger tilstede i 
akutafdelingen.  
 
Som det fremgår af ovenstående tabel vil der løbende blive ansat 6 
KBU-læger hver november, februar, maj og august. Det betyder, at 
der til enhver tid vil være 12 KBU-læger i Akutafdelingen.  
For at få dette til at være tilfældet umiddelbart fra 1.8.2015, ønsker 
RRA, at 6 af de KBU-læger, som starter på Medicinsk hhv. Kirurgisk 
afdeling d. 1.5.2015 overflyttes til Akutafdelingen d. 1.8.2015.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Lone Winther Jensen 
Lægefaglig direktør 
RH Randers 
 




