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v. Regionsformand Mette Thomsen

Kære Mette Thomsen
Tak for henvendelsen vedrørende punktet om 'Godkendelse af
kommissorium for tværfaglige specialeråd' på forretningsudvalgets
møde den 15. august 2017. Til orientering besluttede forretningsudvalget at sende sagen til fornyet drøftelse i de rådgivende udvalg.
Du spørger til, hvem der afgør hvilke faggrupper, der har væsentlig
betydning for det kliniske arbejde. Dette afgøres dels af de
nuværende lægefaglige specialeråd, der er blevet bedt om at
tilkendegive, hvilke fagligheder de gerne vil have med i det
tværfaglige specialeråd, dels af faggrupperne selv. Det er således
aftalt, at faggrupper med interesse i at deltage i et givet specialeråd
kan skrive til Sundhedsplanlægnings hovedpostkasse med en
begrundelse for deres ønske. Når kommissoriet behandles af de
rådgivende udvalg fra den 11. til den 13. september 2017, foreligger
der svar fra de nuværende lægefaglige specialeråd på henvendelsen.
Oversigten over hvilke faggrupper, der foreslås udpeget til de
forskellige tværfaglige specialeråd vil være vedlagt punktet.
Repræsentanterne udpeges som følger: Hvis der, som det er tilfældet
for sygeplejersker, terapeuter og jordemødre, findes et regionalt fora
på området, får disse en koordinerende rolle i at udpege medlemmer
med den faglighed, der efterspørges af specialerådet. På kiropraktorområdet formidles en kontakt til praksiskonsulenten på området.
Øvrige faggrupper, herunder bioanalytikere, udpeges ved at
formanden for specialerådet kontakter de afdelinger, hvor specialet
er repræsenteret og beder disse om at pege på den eller deres
fremmeste repræsentanter for en given faglighed inden for det
pågældende speciale. Herefter forestår formanden for det tværfaglige
specialeråd den endelige udpegning.
Med den her konstruktion ønsker vi at bringe den kliniske hverdag
ind i specialerådene. Overgangen til tværfaglig rådgivning er også
drevet af et fælles ønske om at specialerådene får mulighed for at
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rådgive på flere områder end hidtil. Jeg deler således din tillid til det løft, som overgangen til
tværfaglig rådgivning kan betyde.

Med venlig hilsen

Bent Hansen
Regionsrådsformand
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