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Notat om afklaring af laboratoriespecialerne ved revision af specialeplanen 

 

I forbindelse med den kommende revision af specialeplanen har der været behov for en indle-

dende afklaring af laboratoriespecialerne med henblik på at sikre overensstemmelse mellem 

de respektive specialevejledninger samt hensyntagen til eventuelle snitflader og overlap mel-

lem specialerne. 

 

Laboratoriespecialerne betragtes i denne forbindelse som følgende specialer: patologisk ana-

tomi og cytologi, klinisk genetik, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, klinisk biokemi. 

 

Det er således væsentligt at få afklaret de kriterier, som skal ligge til grund for beslutning om, 

hvilke funktioner der defineres som specialfunktioner, fx hvorvidt det er de anvendte teknolo-

gier eller patientgrupper, der er udgangspunkt for beskrivelsen af specialfunktionerne. 

 

Sundhedsstyrelsen har i september 2013 afholdt to uformelle møder med adskillige af labora-

toriespecialerne på Odense Universitetshospital samt Hvidovre Hospital. 

 

På baggrund af disse møder er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at: 

 Der er en klar arbejdsdeling mellem laboratoriespecialerne – også for funktioner som 

optræder i flere specialer 

 Specialerne samarbejder i det omfang, det er nødvendigt, om end behovet herfor er 

forholdsvis begrænset 

 Der ikke er væsentlige uddannelsesmæssige udfordringer ift. den lægelige videreud-

dannelse i den nuværende organisering, selvom nogle specialfunktioner varetages i 

forskellige specialer på tværs af landet 

 Det tekniske udstyr ikke kan danne grundlag for definition af specialfunktioner 

 Det, der adskiller laboratoriespecialerne, er den rådgivning og tolkning af resultater, 

som det enkelte speciale yder 

 

På baggrund af ovenstående vurderer Sundhedsstyrelsen, at: 

 Diagnosticering af konkrete sygdomme og rådgivning skal danne grundlag for defini-

tion af specialfunktioner inden for laboratoriespecialerne 

 Placering af specialfunktioner i laboratoriespecialerne følger som udgangspunkt place-

ringen af de kliniske funktioner, således at diagnostik og behandling varetages på 

samme matrikel 

 

Ovenstående betragtninger vil danne udgangspunkt for specialegennemgangene af laborato-

riespecialerne, men der vil være mulighed for at dispensere fra ovenstående, hvis væsentlige 

hensyn taler herfor. 


