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Formandsberetningen november 2010
Året 2009 og 2010 har været præget af en del henvendelser både til og fra selskabet. Selskabet er
således blevet kontaktet af Trafikstyrelsen vedr. deltagelse i ”spejlgruppe”, der ser på højresvingsulykker.
Selskabet deltager med en repræsentant under SST vedr. kontaminerede lig, og selskabet har haft indtil
flere korrespondancer med SST vedr. obduktion af dødsfald blandt psykisksyge.
Retsmedicin som speciale:
Specialet har eksisteret siden 01.02.2008, og vi er nu igennem den første runde af de specialespecifikke
kurser, og de første speciallæger på merit er færdige.
Jytte Banner er blevet udpeget som landsdækkende postgraduat klinisk koordinator i den
retsmedicinske del af specialet og varetager således godkendelse af alle uddannelsesprogrammer i
specialet, deltager i ansættelsesrunderne og er behjælpelig med evaluering af de enkelte forløb.
Der var 13. oktober, i forbindelse med ansættelsesrunde af nye H-forløb, indkaldt til møde af samtlige
implicerede partnere i speciallægeuddannelsen af retsmedicinere, herunder de tilsvarende
postgraduate kliniske lektorer i patologi samt alle hoveduddannelsesansvarlige, både indenfor patologi
og retsmedicin, for at få et overblik over, hvordan uddannelsen varetages landet over.
Derudover arbejdes der på implementering af 3600 evaluering ved et fælles digitaliseret program, en
måde at ensrette uddannelserne på og tilgodese, at alle de 7 lægeroller evalueres.
Status og dimensionering:
Vil blive fremlagt som separat punkt på generalforsamlingen.
De første nyuddannede speciallæger er ved at være på vej. Selskabet opfordrer fortsat til, at den af
selskabet skitserede slutstillingsstruktur følges ved ansættelse efter speciallægeanerkendelse. Den
foreslåede stillingsstruktur kan ses i formandsberetningen fra 2009.
Evaluering af uddannelsen:
Vedrørende uddannelsen i øvrigt er det på bestyrelsesmøde blevet diskuteret, hvornår tidspunktet for
en evaluering af sammensætningen af speciallægeuddannelsen er moden. Der blev diskuteret, om
der ligger for meget patologi i uddannelsen, og om man måske skal til at indtænke, at faget faktisk
indeholder en betydelig mængde klinisk retsmedicin. Der er dog enighed om, at de første H-forløb skal
afsluttes før en realistisk vurdering af, om opbygningen af uddannelsen modsvarer de krav, der er i
retsmedicinen i dag.
Sammensætning af bestyrelses- og udvalgsposter:
Formand: Jytte Banner
Kasserer: Michael Hardt-Madsen
Sekretær: Dorte Rollmann
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Steen Holger Hansen, Lene Warner Thorup Boel
Suppleant: Martin Worm-Leonhard
Uddannelsesudvalg: Marianne Cathrine Rohde, Peter Juul Thiis Knudsen, Christina Jakobsen, Lene
Warner Thorup Boel (Bestyrelsesrepræsentant)
Anne Bugge er udpeget som repræsentant for de uddannelsessøgende.
Peter Leth er som hovedkursusleder fast medlem.
Derudover er der på bestyrelsesmødet besluttet, at en repræsentant fra Y-Ret. tildeles en plads som
observatør i bestyrelsen, indtil eventuel vedtægtsændring vedrørende fast plads i bestyrelsen foreligger.
Kurser:
Sidste års kursus omhandlede utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet. Den generelle vurdering af
kurset var meget positiv. Vedrørende opbygningen af kurset, som et årsmøde med et videnskabeligt
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formøde, har kun givet positive tilbagemeldinger, hvorfor denne form indtil videre fastholdes
Planlagte emner for kommende årsmøder:
Antropologi i 2011, Århus.
Børn og unge i den kliniske retsmedicin 2012, København.
Tortur og menneskerettigheder 2013, Odense.
Arrangerede workshops:
Der har i det forgangne år været arrangeret workshop i optagelse af digitale fotos. Undervisningen har
været varetaget af Kriminalteknisk Center, Rigspolitiet. Disse workshops har været en stor succes, hvor
undervisningen foregik på de enkelte institutter og var tilpasset de enkelte institutters lokaliteter for
undersøgelser og de enkelte institutters foto udstyr. Workshoppen skal ses som et supplement til de
specialespecifikke kurser og var målrettet et af målbeskrivelsens kompetencekrav.
Selskabet vil forsøge at arrangere lignende workshops, hvor de specialespecifikke kurser ikke er helt
dækkende, eller det daglige arbejde kræver, at kompetencerne opgraderes med et kursus.
Workshop i akkreditering og arbejde efter akkrediterede procedurer har været foreslået.
Der foreligger en færdig skitseret workshop om padægogik/læring og supervision i retsmedicin, som
også kan afholdes på de enkelte institutter.

Standardiserede procedurer og kvalitetssikring:
Det har i bestyrelsen været diskuteret, om det vil være en fordel, om de tre institutter på væsentlige
fokusområder i faget havde enslydende procedurer, hvorfor der i selskabets regi er påbegyndt arbejde
med findestedsundersøgelsesprocedure ved Peter Leth, som søger at gøre status over ”best pratice” og
de gældende kvalitetskrav. Steen Holger Hansen vil varetage udformning af ensartede procedurer
vedrørende genetiske undersøgelser.
Obduktion af døde psykisk syge:
Der har det forgangne år været korrespondance med Sundhedsstyrelsen (SST) vedrørende obduktion
af psykisk syge. Selskabets rettede henvendelse til Sundhedsstyrelsen på basis af en udseendelse i TV;
”21Søndag”, hvor selskabet tilkendegav, at der var et behov for øget fokus på disse dødsfald. SST
tilbagemelding var, at der allerede eksisterede lovgivning og praksis vedr. obduktion af døde blandt
psykisk syge. December 2009 udgav SSt en rapport, som viste, at man ud fra 12 obduktioner henover to
år fandt, at obduktion ikke kunne afklare dødsårsagen yderligere hos psykiske syge. Dette gav
anledning til, at de tre institutter gik sammen om at lave en opgørelse over alle dødsfald i de samme år,
som Sundhedsstyrelsen havde benyttet, og se på, hvor mange obduktioner der kunne fastsætte
dødsårsagen. Selskabet rettede herefter henvendelse til Sundhedsstyrelsen igen med en saglig kritik af
deres tidligere udsendte rapport og dokumentation for, at vores tal viste noget andet. Skrivelsen udgik
fra Dansk Selskab for Retsmedicin, og de tre statsobducenter og konkluderede, at en mere systematisk
evaluering af dødsfald af personer med psykisk sygdom med fokus på livsstil, medicinering, dødsmåde
og dødsårsag, var ønskelig. Dette har affødt, at Sundhedsstyrelsen snarest vil indkalde til et møde, hvor
selskabet kan redegøre for vores overvejelser herom. Indkaldelse har endnu ikke fundet sted.
Scandinavian Journal of Forensic Medicine:
Tidsskriftet drives af den Nordiske Forening. DSFR betaler hver år til driften af tidsskriftet. Det har været
overvejet, om DSFR skal overtage udgivelsen og driften af tidsskriftet. Bestyrelsen har i skrivende stund
endnu ikke taget beslutning herom.
Status artikler til Ugeskriftet:
Hvert år bliver selskabet spurgt, om de vil lave en status artikel, som skal omhandle emner af betydning
for faget eller nye tiltag. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med input.
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