Dansk Selskab for Retsmedicin

København d. 12.10.2013

Formandsberetning for Dansk Selskab for Retsmedicin
I 2012 og 2013 har ”headpoints” for selskabet været repræsentation i arbejdsgrupper under henholdsvis
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg og Danske Regioner med henblik på kortlægning af øget dødelig
og sygelighed hos psykiske syge og pludseligt uventet død under 50 år, implementering af den reviderede
målbeskrivelse og den ændrede kursusrække samt af vejledningen til lov om forskning på afdøde, som udkom i
godkendt form i juni 2013.
Derudover har Scandinavian Journal of Forensic Science været i Selskabets regi siden juni 2012 og
Retsmedicinen har været repræsenteret i etablering af ”Børnehuse”.
Medlemmer, indmeldte og udmeldte samt kontingentrestance
Pr. 7.10.2013: I alt 109 medlemmer, siden 1.1.2013: Seks udmeldte, to indmeldte, tre i kontingentrestance.
Selskabets økonomi
Selskabets kasserer vil fremlægge årsregnskab for selskabet og for Scandinavian Journal of Forensic Science og
gennemgå disse i forbindelse med generalforsamlingen.
Speciallægeuddannelsen i retsmedicin
Den reviderede og godkendte målbeskrivelse er taget i brug ved ansættelse af to H-læger i 2012, som begge er
startet med 1½ år på patologiafdelingerne. Forløbene foregår planmæssigt og tilbagemeldingerne er, at der bliver
taget hensyn til relevante behov for kommende retsmedicinere. Endvidere er rækken af nye specialespecifikke
kurser i gang. Der har i 2013 været afholdt tre af de i alt 10 kurser.
Kursus

Varighed

Tidspunkt

Delkursusleder

Retsgenetik,
kriminalteknik og
findestedsundersøgelser

3 dage, internat

Marts 2013

Peter Thiis Knudsen

Obduktionsteknik og
radiologi

3 dage, internat

Maj 2013

Christina Jacobsen,
København

Læsionspatologi

3 dage, internat

September 2013

Steen Holger Hansen,
København (Asser
Thomsen, Århus)

Retsantropologi,
retsodontologi og
juridiske erklæringer

3 dage, internat

Marts 2014

Niels Lynnerup og
Peter Thiis Knudsen

Klinisk retsmedicin 1

3 dage, internat

Maj 2014

Aarhus- delkursusleder
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ikke fastsat
Klinisk retsmedicin 2

3 dage, internat

September 2014

Aarhus delkursusleder
ikke fastsat

Patologisk anatomi 1a og
retskemi

3 dage, internat

Marts 2015

Aarhus delkursusleder
ikke fastsat

Patologisk anatomi 1b

3 dage, internat

Maj 2015

Peter Leth
(Søren/Anne), Odense

Patologisk anatomi 2,
børneobduktioner

3 dage, internat

September 2015

Steen Holger Hansen
(Julie), København

Diagnostiske metoder

3 dage, internat

November

Birgitte Preiss,
Afdeling for Klinisk
Patologi, Odense

(Tilbydes hvert år
under DPAS)

De afholdte kurser har generelt fået gode evalueringer, specielt var der begejstring for professor Guy N. Rutty
(East Midlands Forensic Pathology Unit, The University of Leicester, UK). Der har også været fremsat ønske om
at hæve det faglige niveau og gerne indføre flere praktiske øvelser og minimere den katedrale undervisning.
Uddannelsesudvalget har derfor vedtaget at indkalde til et seminar om de specialespecifikke kurser næste forår.
Her vil der blive inddraget pædagogisk bistand udefra.
SST har beskåret det økonomiske grundlag for de specialespecifikke kurser for alle specialer. Kurserne i
retsmedicin vil blive gennemført, så længe pengene rækker. På de retsmedicinske specialespecifikke kurser
deltager en del fra Skandinavien, primært Norge. SST er forespurgt om, hvorvidt kursister udefra kan betale og
dermed bidrage til kursusafholdelse. SST har afvist dette som en mulighed; det er en principiel holdning, at de
videnskabelige selskaber ikke må tjene på kurserne.
Den retsmedicinske specialefunktion
Retsmedicinen er aldrig blevet hørt angående specialefunktion. DSFR har rettet henvendelse til SST herom.
DSFR har en skriftlig bekræftelse på at blive medinddraget, når specialeplanlægningsrunden finder sted næste
forår.
PKL
Funktionen som postgraduat klinisk lektor har siden 2009 været varetaget af Jytte Banner ved en aftale mellem
Videreuddannelsesregion Nord og Aarhus Universitet. Denne er ophørt fra 2012, ved JB’s ændrede
ansættelsesforhold. Der arbejdes på bibeholdelse af en PKL-funktion for specialet, dette er ikke afklaret i
skrivende stund.
Indstillingsudvalg til H-stillinger
I 2012 udpegede DSFR og Yngre Retsmedicinere (Y-RET) hhv. Jytte Banner og Maiken Kudahl Larsen til
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indstillingsudvalget for ansættelse af H-læger i retsmedicin. Medlemskab for Indstillingsudvalget er 3 år og
indeværende år er anden periode. Der afholdes ansættelses samtaler om to H-forløb i slutningen af oktober 2013.
Forløbene er i hhv. Nord og Øst.
Hoveduddannelsesstillinger
Sidste ansættelsesrunde blev antallet af H-stillinger reduceret med en (til to årligt). Arbejdet med prognoserne
efter 2017 er endnu ikke igangsat. Det er næppe heller muligt at lave realistiske beregninger, før den nye
økonomimodel for de retsmedicinske institutter er fastlagt.
Kongres og kursusaktivitet
Årskurset/-mødet 2012 ”Børn udsat for mishandling og seksuelle overgreb” blev afholdt på Tivoli Hotellet i
København den 1.-3. november 2012.
Programmet omfattede et videnskabeligt formøde den 1. november om aftenen og 2. november om formiddagen.
Til kursusdelen var børnelæge Lori D. Frasier inviteret (Medical director of the Medical Assessment Team at
Primary Children’s Medical Center, University of Utah)”. Lori Frasier holdt to foredrag: ”The forensic medical
examination of children suspected of having been sexually abused” og “Child Physical abuse: Recognition”.
De øvrige foredragsholdere var repræsentanter for politi, retsmedicinere, børnelæger, jurister og socialstyrelsen.
Der var i alt 104 deltagere, hvoraf 43 deltog i det videnskabelige formøde og kurset, mens resten deltog i selve
kurset.
Ved det videnskabelige formøde blev der igen afholdt en konkurrence om bedste foredrag og poster. Asser
Thomsen og Christian Bjerre Høyer fik lige mange stemmer for bedste foredrag og prisen blev delt imellem dem.
Anne Bugge vandt prisen for bedste poster.
Der blev afleveret 57 evalueringsskemaer. Selve organiseringen af kurset mht. praktiske forhold blev vurderet
som meget godt (21 pers) og godt (20 pers). Det faglige indhold af kurset blev vurderet som meget godt (25 pers),
godt (19 pers) og middel (2 pers). Organiseringen af det videnskabelige formøde (fredag formiddag) blev vurderet
som værende meget godt (9 pers), godt (12 pers) og middel (1 pers). Alle foredragsholdere fik overvejende meget
gode eller gode evalueringer.
Scandinavian Journal of Forensic Science
Redigeringen af Scandinavian Journal of Forensic Science varetages omhyggeligt af professor, dr.med. Niels
Lynnerup. Der indkommer manuskripter løbende, også en del, der må afvises, men de trykte numre udkommer
planmæssigt med et antal artikler både fra Skandinavien og andre områder. Redaktionsgruppen vil fortsat
opfordre alle yngre som ældre retsmedicinere til at publicere i tidsskriftet, og desuden minde om, at information
om kurser, møder og andre aktiviteter med fælles interesse kan udbredes på denne måde. Michael Hardt-Madsen
har informeret om nogle problemer omkring forsendelse og betaling i de andre lande, og der skulle gerne komme
styr på dette, når vi kommer ind i nogle mere faste procedurer i forhold til det første nummer, som også var en
abstractbog for den nordiske kongres i 2012.
Lov om Videnskabsetisk Komitebehandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
Som nævnt i indledningen foreligger vejledningen til lov om videnskabsetisk komitebehandling af
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sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, herunder på afdøde retsmedicinsk obducerede. I vejledningen
fremgår, at der ved forskningsprojekter, som anvender væv udtaget i forbindelse med retslægelige obduktioner, er
krav om, at der foreligger et samtykke til det konkrete forskningsprojekt.
Dette indebærer, at hver gang væv, udtaget siden 1. januar 2012, skal anvendes til forskningsbrug, skal der rettes
henvendelse til de pårørende med henblik på information og samtykke hertil, hvilket kan betyde, at pårørende
med specielt interessante dødsfald i familien kan forvente op til flere henvendelser.
Det landsdækkende projekt SURVIVE er ved at færdiggøre ansøgningen til Den Nationale Videnskabsetiske
Komite, hvor der bliver ansøgt som multiprojekt, som inkluderer 10 delprojekter. Dette indebærer, udover hvad
der vedrører projektet, også en generel ændring i institutternes information omkring obduktioner og i
institutternes kommunikationsmuligheder og forpligtigelser overfor de pårørende.
Det vil være nødvendigt, at synkronisere de tre institutters hjemmesider med henblik på information om
obduktion og forskning, information om informeret samtykke og information om det landsdækkende SURVIVEprojekt. Arbejdet hermed er fortsat pågående.
Der vil ved generalforsamlingen, hvis der er behov herfor, kort blive redegjort for de krævede fælles tiltag,
informationsflowet og forslag til, hvordan samtykke kan indhentes i praksis.
Arbejdsgrupper og samarbejder
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalgs arbejdsgrupper om psykiatrien
Jytte Banner har i det forgangne år deltaget i en række møder under Folketingets Sundheds- og
Forebyggelsesudvalg, hvor Sundhedsstyrelsen har ageret sekretariat, med henblik på kortlægning af øget
sygelighed og dødelighed blandt personer med psykisk lidelse. Der blev på baggrund af de enkelte undergruppers
bidrag udarbejdet en tværfaglig rapport, som Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, efter afholdelse af uddybende
møder formentlig vil lægge til grund for fremtidige tiltag i forhold til psykiatrien.
Fra Selskabets side blev præsenteret stort set, hvad der er indeholdt i SURVIVE-projektet, nemlig at obduktion
kan bidrage til kortlægning af morbiditet, komorbiditet og mortalitet. Ligeledes blev det pointeret, at
registersammenkøring med henblik på misbrug og psykiatrisk diagnoser måske kunne bidrage yderligere.
Pludselig uventet hjertedød
I 2012 har Danske Regioner taget problemet med pludselig uventet dødsfald for personer under 50 år op og
anbefaler her, at der foretages ensartet obduktion af disse, og at disse obduktioner foretages på de retsmedicinske
institutter. Denne anbefaling bakkes op af Dansk Patologiselskab. Der har været afholdt adskillige møder mellem
en nedsat arbejdsgruppe og Danske Regioner. Formand for arbejdsgruppen er overlæge, professor Ulrik
Baandrup, Sygehus Vendsyssel, Hjørring, og Aalborg Universitet. Der deltager repræsentanter for de
videnskabelige selskaber i patologi, genetik samt kardiologi i arbejdsgruppen.
Endvidere er der i Dansk Cardiologisk Selskabs regi taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe udpeget af
de ovenfor nævnte Videnskabelige Selskaber. Arbejdsgruppen ser på standarder for diagnostik og udredning og
ikke mindst tværfaglig kommunikation og registrering. Der har været afholdt ét møde, næste møde er planlagt til
den 22. oktober 2013.
Det står allerede nu klart, at der kræves en opgradering af kompetencerne i cardiopatologi, for patologer og ikke
mindst for retsmedicinere. Der er bl.a. mulighed for certificering heri.
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Børnehuse
Efter arbejdet i Sundhedsstyrelsen, hvor professor og statsobducent, Anne Vesterby, Aarhus, deltog, udpeget af
Dansk Selskab for Retsmedicin, er der sket en del. Der er nu etableret børnehuse i hele landet under kommunalt
regi og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er overordnet blevet fulgt, dog med lokale variationer, som mest
omhandler, hvorvidt de lægefaglige undersøgelser foregår i eller uden for børnehusene, som ikke alle ligger i tæt
relation til hospitalsafdelinger.
Spejlgruppen
Afdelingslæge Julie Munkholm (København) har som Selskabets repræsentant i den såkaldte Spejlgruppe under
Trafikstyrelsen deltaget i et enkelt møde i 2013. Spejlgruppen er en arbejdsgruppe, hvis overordnede formål er, at
se på hvordan ulykker mellem højresvingende lastbiler og cyklister kan undgås. Gruppen afholder løbende møder,
hvor tiltag drøftes og koordineres. Spejlgruppen er sammensat af repræsentanter fra forskellige organisationer og
myndigheder.
På mødet i september 2013 præsenterede en repræsentant fra Vejdirektoratet en opgørelse over sidste års (2012)
uheldstal med beskrivelse af en række dødsulykker. En bilinspektør fra Rigspolitiet berettede om erfaringer fra
højresvingsulykker med særlig fokus på en nylig dødsulykke fra København. Endelig blev en række borgerforslag
til hindring af højresvingsulykker drøftet. Næste ordinære møde afholdes i november 2013. På baggrund af to
højresvingsulykker med dødelig udgang i september i år, er Spejlgruppen med kort varsel blevet indkaldt til møde
med transportministeren den 22. oktober 2013. Da Julie Munkholm er på barselsorlov, har DSFR besluttet, at
Jytte Banner deltager i det ministerielle møde og Bonnie Colville-Eberling (København) fremadrettet vil være
suppleant for Julie.
Visioner
Visionerne for næste år kunne være landsdækkende standarder, revision af obduktionscirkulæret, et andet og nyt
samarbejde med patologerne, workshops på tværs af de to specialer og stillingtagen til universiteternes krav om
talent udvikling.
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