Dansk Selskab for Retsmedicin
Formandsberetning for Dansk Selskab for Retsmedicin november 2012
2011 og 2012 har været præget af en del udadrettet aktivitet for selskabet. Selskabet har været repræsenteret i forskellige
arbejdsgrupper under hhv. Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og i samarbejder med andre videnskabelige selskaber herunder
Dansk Cardiologisk Selskab (DCS), Dansk Patologi Selskab (DPAS), Dansk Selskab for Medicinsk Genetik (DSMG).
Speciallægeuddannelsens målbeskrivelse er blevet revideret og kursusrækken omlagt.
Der har været løbende dialog med Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed omkring videnskabsetikken og den
fremadrettede forskning. Der er i forbindelse hermed fra selskabets side udarbejdet et forslag til en landsdækkende
obduktionsfolder, indeholdende kravene til at opnå informeret samtykke.
Politiets budgetanalyse og finanslovsforslaget om at decentralisere udgifterne til de retsmedicinske ydelser gav DSFR
anledning til så dokumenteret som muligt at kommentere de ventede konsekvenser heraf.
Der har været pressedækning af nogle af aktiviteterne, med udtalelser i dagspressen fra selskabet ved formanden.
Scandinavian Journal of Forensic Science er overgået til DSFR, som har lanceret den som et online tidsskrift, med
præsentation af det nye layout på den 18. Nordiske Kongres i Retsmedicin, juni i Aarhus.
Antal medlemmer (pr. 4/9-2012):
Indmeldte (jan.-sept. 2012):
Udmeldte (jan.-sept. 2012):
I kontingentrestance (pr. 4/9-2012):
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Selskabets økonomi
Selskabets kasserer vil fremlægge årsregnskabet og gennemgå dette i forbindelse med generalforsamlingen.
Speciallægeuddannelsen i retsmedicin
Målbeskrivelsen er blevet revideret. Uddannelsens patologidel er blevet reduceret med et år, således, at
introduktionsstillingen udelukkende skal foregå på et retsmedicinsk institut, og hoveduddannelsesdelen er delt med
halvandet års patologi og to et halvt års retsmedicin. Antallet af mål og delmål er blevet reduceret og konkretiseret
0
betydeligt og der er indarbejdet nye læringsstrategier og evalueringsmetoder. National 360 -evaluering indgår i
målbeskrivelsen, med er endnu ikke etableret.
Arbejdet med revision af målbeskrivelsen foregik med hovedkursus-leder Peter Leth, som tovholder og deltagelse af hele
bestyrelsen. Sekretær i DSFR Christian Bjerre Høyer har ydet en stor indsats i opsætningen af målbeskrivelsen samt
justeringen af lærings og evalueringsstrategierne i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen. En del af arbejdet foregik i januar
2012 på Hindsgavl, hvor bestyrelsen og uddannelsesudvalget blev assisteret af professor i medicinsk pædagogik Knut
Aspegren og fra patologerne overlæge Doris Schledermann, Odense. DSFR vil gerne sende dem en stor tak. Seminaret på
Hindsgavl blev finansieret af Sundhedsstyrelsen, efter ansøgning om økonomisk støtte hertil.
Målbeskrivelsen er blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen (bilag 1 - se også sst.dk). Som led i revisionen bliver de
specialespecifikke kurser (bilag 2) nu kun udbudt af DSFR og der hentes undervisere ind på relevante kurser, herunder
patologi. Der stiles mod et fireårigt rul af kurserne, dog således, at overgangsperiodens rul kun bliver tre år af hensyn til de
uddannelsessøgende på den gamle ordning (ansættelse januar 2012).
Landets statsobducenter rettede 02.08.2012 henvendelse til DSFR med et ønske om i målbeskrivelsen og den reviderede
uddannelse at indføre et obligatorisk ophold på to retsmedicinske afdelinger evt. i udlandet. DSFR har svaret på denne
henvendelse, med henvisning til at SST’s oprindelige udmelding om at patologi og retsmedicin tæller for to afdelinger og at
arbejdet de tre institutter i mellem ikke er forskelligt nok til at det kan oppebære et krav om at være på mere end en
afdeling, stadigt er gældende. DSFR støttede ideen om uddannelse flere steder og henviste til, at et sådant ønske kunne
indarbejdes i de respektive uddannelsesprogrammer og rettelig godkendes af de regionale råd for lægers videreuddannelse
– ved denne decentralisering af ønsket, kan spørgsmål om aflønning og hvor hvilke mål opnå, tilgodeses. I den forbindelse
skal nævnes, at DSFR på foranledning af en henvendelse fra de tre statsobducenter i 2010 udarbejdede ”Vejledning til
stillingsstruktur og funktionsbeskrivelser for de retsmedicinske institutter” (bilag 3).
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DPAS inviterede DSFR ved formanden til deltagelse i et bestyrelsesmøde i DPAS med henblik på at blive orienteret om
betydningen af ændringerne i speciallægeuddannelsen. Udover revisionen af den retsmedicinske målbeskrivelse, blev også
opnåelse af obduktionskompetencer diskuteret, samt muligheden for at overdrage obduktionsvirksomhed til de
retsmedicinske institutter. DPAS har udarbejdet et kommissorium for en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de
to selskaber, der skal se på obduktionsvirksomheden.
Indstillingsudvalg til H-stillinger
DSFR og Yngre Retsmedicinere (Y-RET) har indstillet hhv. Jytte Banner og Maiken Kudahl Larsen til at sidde i
indstillingsudvalget af ansættelser af H-læger i retsmedicin. Medlemskab af indstillingsudvalget er tre år.
Hoveduddannelsesstillinger
Der er på baggrund af sidste års prognoseberegning reduceret i antallet af H-stillinger således, at der nu årligt kun opslås to
stillinger, en i Videreuddannelsesregion Øst og en skiftevist i Videreuddannelsesregion Nord hhv. Syd. DSFR har med
baggrund i tidligere prognoseberegning afgivet svar herom til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (bilag 4, se
også sst.dk).
Der har ikke været forhold, der har ændret beregningen: At der fra 2017, evt. 2018, vil være lige så mange speciallæger i
retsmedicin, som der er normeret speciallægestillinger på de tre institutter. Der er i denne beregning ikke taget hensyn til,
om fordelingen på charge (professor, vicestatsobducent, lektor, adjunkt, henh. overlæge, afdelingslæge, speciallæge) er
optimal.
Kongres og kursus aktivitet
Seneste årskursus (2011)
Blev arrangeret i fællesskab med Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse og afholdt på Kystvejens Hotel i Grenå.
Emnet var ”Død og Ulykke i Bevægelse”. De 73 deltagere tog godt imod kurset; uddybes i forbindelse med
generalforsamlingen.
Nordisk Kongres i Retsmedicin
Blev afholdt i Aarhus juni 2012, kongressen forløb planmæssigt og var vellykket. DSFR finansierede via tidsskriftkontoen
abstract bogen, som var første udgave af ”den ny” Scandinavian Journal of Forensic Science og samtidig en markering af det
nye layout, digitaliseringen og at tidskriftet nu er på danske hænder.
Workshop/seminar
Der er i oktober planlagt afholdelse af workshop/seminar i samarbejde mellem FYPA (Foreningen af Yngre Patologer) og YRET. Kursusdag for Y-RET og FYPA bliver afholdt den 26. oktober 2012 i København og omhandler obduktioner (Bilag 5).
Scandinavian Journal of Forensic Science
Tidskriftet er overgået til Danmark og selskabet har etableret redaktionsgruppe med Niels Lynnerup som redaktør og Lene
Warner Thorup Boel som formand. Tidsskriftet blev lanceret i forbindelse med den nordiske kongres i papirudgave og er i
øvrigt primært et webbaseret tidsskrift. Der fulgte, ved overdragelse af tidsskriftet, en kassebeholdning på knap 160.000
kroner.
Lov om videnskabsetisk komitebehandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
Den ”nye” lov blev vedtaget i 2011 med virkning fra januar 2012. Det lykkedes DSFR, bl.a. ved fremmøde i Folketingets
Sundhedsudvalg, at få implementeret i lovforslaget, at materiale indsamlet før lovens ikrafttræden ikke kræver yderligere
samtykke fra de pårørende til evt. forskningsmæssig brug (i modsætning til det fremlagte forslag, hvor det blev udelukket at
dette måtte bruges, i det der fandtes, at der ikke var samtykke til forskningsbrug og man yderligere fandt det urimeligt at
pårørende skulle kontaktes med henblik på at opnå dette).
Skal materiale udtaget fra januar 2012 og frem anvendes til forskningsbrug, kræver dette et informeret samtykke fra de
pårørende. Ministeriet har forår og sommeren over arbejdet på en vejledning hertil, som kom i høring ultimo juni 2012.
DSFR har afgivet høringssvar (Bilag 6). Dette høringssvar tager udgangspunkt i hvad der er praktisk muligt.
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DSFR har udarbejdet forslag til hhv. informationsfolder og samtykkeblanket, som forventes at kunne blive brugt nationalt
(Bilag 7 & 8).
Arbejdsgrupper og samarbejder
Dødsfald blandt psykisk syge – det nationale projekt ”Survive”
Der blev i oktober 2011 indsendt ansøgning om SATS-puljemidler til varetagelse af et landsdækkende retsmedicinsk projekt
omkring dødsfald blandt psykisk syge. Projektet er blevet delvist finansieret med to millioner kroner i SATS-puljemidler. Der
foreligger en omfattende national protokol, som rummer minimum 5 delprojekter inden for patologi, metabolisme,
farmakokinetik og genetik. Jytte Banner er projektleder og indgår i en styregruppe for projektet sammen med Jørgen
Thomsen og Gyda Lolk Ottesen og Christian Bjerre Høyer som projektkoordinator. Igangsætningen af projektet er blevet
forsinket på grund af lovændringen vedr. det videnskabsetiske komitésystem og den forsinkede vejledning om informeret
samtykke. Der er udarbejdet materialeindsamlingsalgoritme og arbejdes på obduktionsalgoritme, ligesom der søges
yderligere økonomiske midler til finansiering af de resterende 13 mill. projektet er budgetteret til.
Pludselig uventet hjertedød
Der blev i november 2011 på initiativ fra DCS nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af DSFR ved Jytte Banner. I denne
arbejdsgruppe sad repræsentanter fra DCS, DPAS og DSMG. Gruppen har udarbejdet en holdningsskrivelse om
håndteringen af pludselig uventet dødsfald hos personer under 50 år. Holdningsskrivelsen berører obduktion, diagnostik,
genetik, familieopfølgning og forebyggelse. Holdningsskrivelsen er udgivet som anbefaling under DCS (Bilag 9) dødsfald.
Arbejdsgruppen har endvidere haft foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg for at henlede opmærksomheden på, at
disse dødsfald ikke varetages optimalt. Der er pga. opmærksomhed på problemet fra flere sider nedsat et udvalg der skal se
på hvordan varetagelsen af disse dødsfald optimeres. Dette udvalg udgøres overvejende af kardiologer og patologer. DSFR
håber meget på at kunne bidrage i udvalgets arbejdsproces, da en del af disse dødsfald per definition lander hos
retsmedicinerne.
Børnehuse
Annie Vesterby har af DSFR været udpeget til at deltage i en arbejdsgruppe i forbindelse med seksuelt misbrug af børn.
Arbejdsgruppen har været nedsat af Sundhedsstyrelsen, rapport er færdiggjort, men endnu ikke offentliggjort.
Undersøgelse af dødsfald der anmeldes til politiet
Der har på rigspolitiets foranledning været nedsat en arbejdsgruppe til undersøgelse af dødsfald der anmeldes til politiet.
DSFR har været repræsenteret af Lene Warner Thorup Boel til en workshop i forbindelse hermed. Arbejdsgruppens rapport
er offentliggjort (bilag 10).
Udarbejdelse af samarbejdsaftale med de Kriminaltekniske Centre
På foranledning af Rigspolitiets Kriminaltekniske afdeling, er der i en gruppe bestående at repræsentanter fra de
kriminaltekniske centre og de retsmedicinske institutter blevet udarbejdet en samarbejdsaftale, der skal sikre ensartede
undersøgelsesforhold landet over – samarbejdet i ”snitfladerne” mellem KTC og RI er aftalt. Samarbejdsaftalen ligger til
godkendelse.
Øvrige aktiviteter
Finansloven og politianalysen
Selskabet har været involveret i diverse kommentarer, dels i nyhederne i radioen, men også i Politiforbundets blad og i
andre avisartikler, om bekymringen ved at lade finansieringen af obduktionsarbejdet decentralisere (fra Justitsministeriet til
de enkelte politikredse). Der er i den forbindelse ligeledes udarbejdet skrivelse, som er indsendt til Justits- og
Finansministeriet (Bilag 11).
Høring om medicinrelaterede dødsfald
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere afholdt 08.05.2012 en høring om medicinrelaterede dødsfald i
psykiatrien på Christiansborg med deltagelse af adskillige partiers psykiatri-/sundhedspolitiske ordførere. Jytte Banner og
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Christian Bjerre Høyer deltog på invitation og præsenterede Survive og den videnskabsetiske problemstilling ved forskning
ifm retsmedicinske obduktioner; både deltagende patientforeninger og politikere udviste stor interesse for Survive og for at
medvirke til at projektet kan komme på skinner. Efterfølgende har der været en del korrespondance med politikere fra
både regering og opposition, om end der endnu ikke er kommet konkrete tiltag ud af disse.
Med venlig hilsen,

Jytte Banner
Formand for Dansk Selskab for Retsmedicin
Professor, ph.d.
Vicestatsobducent
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