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Formandsberetning DSFR 2017
Sidste årsmøde fandt sted på Fyn og omfattede et kursus i skud arrangeret
af Peter Thiis Knudsen. Mange deltog i kurset som blev en stor succes.
DSFR har i det forløbne år behandlet en række sager som jeg nu vil
redegøre for.
November 2016 skrev DSFR et bekymringsbrev til Sundhedsministeren i
forbindelse med nedlæggelsen af den socialpædiatriske funktion ved
Skejby Sygehus.
Maj 2017 blev ISFRI 2017 kongressen om retsmedicinsk billeddiagnostik
afholdt i Odense med 160 deltagere fra hele verden. Kongressen blev en
succes.
DSFR har november 2016 afgivet et positivt høringssvar i forbindelse med
en ændring af Sundhedsloven som legaliserer indhentning af lægelige
oplysninger til brug ved det retslægelige ligsyn.

DSFR har endvidere juli 2017 afgivet et høringssvar forfattet af
vicestatsobducent Peter Thiis Knudsen vedrørende oprettelse af et nationalt
implantatregister med fremhævelse af betydningen for DVI.

Bestyrelsen har nedsat et presseetisk udvalg med overlæge Steen Holger
Hansen som formand. Udvalget vil udarbejde presseetiske retningslinjer som
også omfatter adfærd i de sociale medier.
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Arbejdet med at overføre alle obduktioner af PUD<50 år til de retsmedicinske
institutter er gået ind i en ny fase. Ifølge Sundhedsministeriet kræver det en
ændring af Sundhedsloven, hvilket Danske Regioner arbejder aktivt for.
Professor Jytte Banner er ankerperson fra DSFR.

Alle retslægelige ligsyn bør efter DSFR’s mening varetages af politi og
retsmedicinere. Der foretages Ikke videre i sagen lige nu af strategiske
årsager, da aktivitet på dette felt kan stå i vejen for sagen om PUD<50 år.

Institutterne havde februar 2017 et møde med NKC om standardisering af
procedurer. Mødet var en succes. Der var ingen problemer med at indføre
ensartede procedurer på de trods alt få forskelsområder.

De tre statsobducenter holdt møde august 2017. Blandt emnerne var
spørgsmålet om obduktionscentre til varetagelse af hospitalsobduktioner og
vores rolle i den forbindelse. Professor Lene Boel er ankerperson for sagen.
Statsobducenterne ønsker navnet retspatologisk afdeling ændret til
retslægelig afdeling. Dette skyldes at den kliniske retsmedicin efterhånden
fylder mere end obduktionsvirksomheden. Samtidig signalere navnet
lægelig virksomhed. Ønsket er godkendt af institutlederne og vil blive
effektueret snarest.
Statsobducenterne er ved at udarbejde retningslinjer for uddannelse af
speciallæger til ekspertfunktion med ret til selvstændig supervision.
Forslaget vil blive forelagt DSFRs bestyrelse snarest.
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DSFR har indstillet til Sundhedsstyrelsen at antallet af
uddannelsesstillinger i retsmedicin ved KU opjusteres. Der foreligger
endnu ikke svar.
Inspektorordningen for den retsmedicinske speciallægeuddannelse er
etableret med speciallæge Anne Bugge som ny inspektor, men endnu ikke
aktiveret.
Der arbejdes med en ny lærebog i retsmedicin fra Munksgaard. Arbejdet
tilstræbes færdigt sommer 2018.
Antallet af medlemmer er 99, hvilket er en stigning på fire medlemmer
siden sidst.

Med venlig hilsen,

Peter Mygind Leth
Formand for Dansk Selskab for Retsmedicin
Professor, dr. med.
Statsobducent
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