Dansk Selskab for Retsmedicin
Referat fra Generalforsamling i Dansk Selskab for Retsmedicin
5. november 2011 kl. 1300
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenå
Deltagere: 20 ordinære medlemmer fra selskabet
I henhold til den offentliggjorte dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Peter Thiis Knudsen vælges som dirigent og Christina Jacobsen (CJ) som referent.
Referenthvervet overgår til Marianne Rohde (MR) efter punktet for valg af medlemmer til
bestyrelse.
2. Beretning fra bestyrelsen ved formand Jytte Banner (JB), hvor der henvises til den
fremsendte og på hjemmesiden offentliggjorte formandsberetning (bilag 2). Der
meddeles om optagelse af nye medlemmer, om den planlagte og igangværende
ændringer af speciallægeuddannelsen i retsmedicin, især vedrørende ændringer af
målbeskrivelse og forløb af både introduktions- og hoveduddannelsen, hvor bl.a.
patologidelen i uddannelsen afkortes.
Der oplyses om DSfR’s dialog med SST om dødsfald blandt psykisk syge og vigtigheden
af obduktion i forbindelse med disse dødsfald. Der har været opslået SATS-puljemidler
og der er søgt midler herfra til et nationalt forskningsprojekt. Der er endvidere udpeget
en projektansvarlig på hvert institut (Jytte Banner, Aarhus, Gyda Lolk Ottesen, København
og Jørgen L. Thomsen, Odense).
DSfR har afgivet høringssvar omkring ”Lov om videnskabsetisk komitebehandling af
sundhedsvidenskablige forskningsprojekter”. DSfR, repræsenteret ved JB og Christian
Bjerre Høyer, fik foretræde for folketingets sundhedsudvalg angående muligheden for
forskning på arkivmateriale. Lovudkastet blev efterfølgende revideret, således at det nu
vil være muligt at forske på arkivmateriale uden pårørendes samtykke. Efterfølgende har
Sundhedsministeriet henvendt sig med henblik på udarbejdelse af vejledning til ”Lov om
videnskabsetisk komitebehandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter”. Det
drejer sig om en vejledning i forbindelse med det informerede samtykke til retslægelig
obduktion og forskning fremadrettet; vejledningen foreligger endnu ikke.
Niels Lynnerup berettede om tiltagene i forhold til den danske redaktionelle overtagelse
af Scandinavian Journal of Forensic Science. Man planlægger at det skal være et
online tidsskrift. Den tekniske/internetbaserede løsning kan varetages af et polsk firma,
som foreslår en online udgivelse samt tryk x2 årligt. Den trykte udgave koster ca. 3040.000 kr. + forsendelse. Der arbejdes videre på denne løsning. Jørgen Lange Thomsen
oplyser, at Finland ikke har betalt deres kontingent til tidsskriftet, Sverige betaler med
svingende hyppighed. Danmark og Norge betaler som aftalt.
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Annie Vesterby er af DSfR udpeget som kontaktperson for Lægehåndbogen vedrørende
det retsmedicinske område.
I øvrigt henvises til den offentliggjorte formandsberetning.
3. Beretning fra udvalg
a. DSfR’s repræsentation i DANAK Peter Leth
Punktet udgik, Peter Leth (PL) ikke til stede.
b. DSfR’s repræsentation i LVS Peter Juul Thiis Knudsen(PJTK)
Intet nyt
c. DSfR’s repræsentation i gruppen vedr. politiammunition (PJTK)
Ingen møder
d. DSfR’s repræsentation i de lægevidenskabelige selskaber (LVS) ved PJTK. Der
afholdes generalforsamling den 10. november 2011. Christina Jacobsen deltager
som repræsentant for DSfR, i stedet for PJTK, som er forhindret.
e. DSfR’s repræsentation i spejlgruppen, Julie Munkholm, vedrørende
højresvingsulykker under trafikstyrelsen. Der har ikke været møder i spejlgruppen.
f. DSfR’s repræsentation i udarbejdelse af retningslinjer for håndtering af
forurenede/kontaminerede lig under SST (PJTK). Retningslinjerne er udarbejdet
som appendiks til beredskabshåndbogen.
4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber ved Michael Hardt Madsen (MHM)
Der er samme beholdning i kassen som i 2009. Det har været dyrere end antaget at
afholde portørkurset i Odense. Kurserne er nu flyttet ud af selskabets regi. Det sidst
afholdte kursus ”Retskemi” gav overskud. I forbindelse med afholdelse af kurser o. lign.
beder kassereren om, at alle regninger sendes direkte til ham. Der oplyses endvidere, at
der kom en ekstra regning fra KU for leje af lokaler i Teilum-bygningen i forbindelse med
afholdelse af kursus i 2009 ”Utilsigtede hændelser”. Man diskuterer antallet af deltagere
på kurserne og det foreslås at man med fordel, som oprindeligt besluttet holder den
videnskabelige del af kurset adskilt fra den vanlige del for at tiltrække andre faggrupper
end retsmedicinere. MHM beretter at både Michael Thali og Freeman fik betalt deres
rejseomkostninger.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet besluttes at forblive uændret.
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
a. Beretning fra Y-ret ved formand Gordon Thomas Jehu(GTJ)
Der blev afholdt GF i Y-ret torsdag den 3. november. Forholdene og fremskridt
vedrørende revisionen af speciallægeuddannelsen blev drøftet. Uddannelsen
på de enkelte institutter blev diskuteret og endvidere berettede man om
oprettelse af et mellemvagtslag på instituttet i København. Der blev valgt to nye
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medlemmer til Y-rets bestyrelse: Majken Kudahl Larsen, Aarhus og Kjeld Andersen,
København.
b. Vedtægtsændring – forslag fra DSfR
Der foreslås ændring af stk. 3 § 6, som vedtages enstemmigt (jf. i øvrigt den
fremsendte dagsorden).
c. Prognoseberegning for specialet retsmedicin (PJTK) til SST
Ved en produktion af 3 speciallæger om året, vil man have en tilstrækkelig
produktion i 2017, herefter vil der være en risiko for at uddanne speciallæger
uden bagefter at kunne tilbyde dem stillinger. Ifølge statsobducenterne fra de 3
institutter kan man forvente, at der bliver opslået 8 ekstra stillinger til speciallæger
over de næste 10-15 år. Man forventer endvidere, at der indtil 2020 vil afgå en
speciallæge om året og herefter 0,5 speciallæge om året. For at balancere
uddannelse og afgang må man indstille, at der fra 2020 uddannes 1 speciallæge
hvert andet år i DK. Ifølge denne plan vil man i 2016 for sidste gang kunne opslå 3
hoveduddannelsesstillinger i landet.
Prognoseskrivelsen fra DSfR lægges som bilag på hjemmesiden med dette
referat.
GTJ spørger om de planlagte 8 nye stillinger indbefatter mellemvagtslag, hvilket
den ikke gør. Annie Vesterby (AV) spørger, om man kan inddrage de andre
nordiske lande mhp. speciallægeuddannelsen for at kunne afholde
specialespecifikke kurser osv. JB oplyser, at dette allerede sker.
7. Eventuelt valg af formand
Formanden er ikke på valg
8. Eventuelle valg af bestyrelsen
Valg af et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Følgende stiller op: Søren Christoffersen,
SDU, Birgitte Astrup, SDU, Julie Munkholm, KU og Britt Ladegård Sørensen, KU.
Som bestyrelsesmedlem vælges Birgitte Astrup, SDU og som suppleant Britt Ladegård
Sørensen, KU.
9. Eventuelle valg til udvalg, råd og andre tillidsposter
Ingen på valg
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Ole Ingeman Hansen, AU og Jesper Boldsen, SDU
11. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Jytte Banner
Formand DSfR
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TILFØJELSE
Det har vist sig at der i forbindelse med et par vedtægtsændringer er opstået nogle
krydshenvisninger i vedtægterne, som beskrevet nedenfor.
Efter aftale med formand Jytte Banner vurderes disse at være af en sådan karakter, at
de indføres i vedtægterne uden yderligere.
2010:
Forslag til vedtægtsændringer, som vedtages:
”§ 6
Stk.1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som bortset fra formandsposten konstituerer sig
selv med næstformand, sekretær og kasserer, og som selv fastlægger sin
forretningsorden. Ved valg til bestyrelse tilstræbes repræsentation fra alle 3 institutter og
fra alle stillingskategorier.
Stk.2. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
Stk.3. Y-RETs bestyrelse udpeger et medlem af DSfRs bestyrelse blandt Y-RETs
medlemmer, jvf. § 8.
Stk.4. Valg til bestyrelsen gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange.”
Dermed indsættes en ny paragraf om Y-Ret, hvorved den tidligere §3 ændres til §4.
2011:
Forslag til vedtægtsændringer, som vedtages:
”Bestyrelsen foreslår tilføjet umiddelbart efter stk. 3 § 6 – at ekstraordinært genvalg ud
over de nævnte to gange kan ske efter reglerne i vedtægternes § 8.”
Der refereres her til teksten i den tidligere §6, stk 3, som nu hedder §6, stk. 4: ”Stk.3. Valg til
bestyrelsen gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange. Ekstraordinært
genvalg ud over de nævnte to gange kan ske efter reglerne i vedtægternes § 8”
Forslaget henviser yderligere til reglerne i §8 – som på dette tidspunkt hedder §9, idet §8
I forslaget om ændring af §6 henvises til reglerne i §8 – men burde rettelig være §9 – idet
der i 2010 er foreslået – og vedtaget en ændring omkring Y-Ret som herefter har §8,
hvorved den tidligere §8 er ændret til §9.
Yderligere er der i §3, stk. 2, anført webadressen (www.forensic.dk/Medlemsinformation)
– denne opdateres til at referere til DSfRs hoveddomæne (www.forensic.dk).
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