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Sundhedsstyrelsen modtog i oktober 2012 henvendelse fra DSKM hvori selskabet
anmodede om en generel præcisering af, at specialerne frit kan udføre alle opgaver,
der er en naturlig del af deres hovedfunktion. Dette også i situationer, hvor et andet
speciale har tilladelse til samme funktion som regionsfunktion eller højt specialiseret funktion. Konkret nævntes i brevet et eksempel på en funktion, som er specialfunktion i klinisk immunologi men ifølge brevet kan varetages ligeværdigt på hovedfunktionsniveau i klinisk mikrobiologi.
Sundhedsstyrelsen modtog i april 2013 et brev fra DSKB omhandlende samme
problematik. I brevet anmoder DSKB om en generel præcisering af, at specialerne
frit kan anvende alle teknologier, der udgør en naturlig del af funktionerne på et givent laboratorium. Dette også i situationer, hvor et andet speciale har tilladelse til
samme funktion som regionsfunktion eller højt specialiseret funktion.
Sundhedsstyrelsen anerkender de i brevene nævnte problematikker. Styrelsen finder imidlertid samtidig, at en generel præcisering af, at en regionsfunktion defineret i ét speciale frit kan udføres som hovedfunktion i et andet speciale, risikerer at
udhule specialeplanens intention om samling på få matrikler, når en undersøgelse/behandling er kompliceret, sjælden eller ressourcekrævende.
Sundhedsstyrelsen er således ikke indstillet på at give en sådan præcisering men
finder, at den rejste principielle problematik om overlap mellem forskellige parakliniske specialer er af en sådan karakter, at den kræver yderligere drøftelse. Sundhedsstyrelsen vil derfor tage initiativ til, at der senest i forbindelse med revision af
den eksisterende specialeplan, der påbegyndes i 2014, vil blive indkaldt til tværgående drøftelser mellem de parakliniske specialer med henblik på afklaring af de
nævnte og eventuelle andre snitfladeproblematikker.
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Sundhedsstyrelsen skal i øvrigt takke selskaberne for at henlede styrelsens opmærksomhed på problematikker knyttet til de eksisterende specialevejledninger og
ser frem til det videre samarbejde med selskaberne. Jeg skal beklage, at det på
grund af travlhed først nu har været muligt at vende tilbage med et svar.
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