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København d. 25. oktober 2015

Formandsberetning for Dansk Selskab for Retsmedicin
Indledningsvist vil jeg gerne takke for mine år i bestyrelsen, først i uddannelsesudvalget og de
seneste 9 år som formand. Det har været fagligt inspirerende og motiverende. Jeg vil gerne takke
for et godt samarbejde med både de siddende bestyrelser og medlemmerne. DSFR er blevet et
synligt videnskabeligt selskab med indførslen af specialet. Specialet er også blevet en interessant
medspiller for andre specialer, som repræsenterer vores ”snitflade”-specialer. Synligheden af
både specialet og selskabet håber jeg vil fortsætte, og jeg vil ønske den kommende bestyrelse og
nye formand god vind.
I 2014 - 2015 har selskabet atter haft fremmøde i Folketingets Sundheds- og
Forebyggelsesudvalg, med oplæg om medicinering blandt psykisk syge med baggrund i
SURVIVE studiet. Der blev i dette oplæg sat fokus på det lave obduktionstal i DK. Flere af de
politiske ordfører syntes, der burde gøres noget ved det, hvilket dog ikke har udmøntet sig i noget
konkret tiltag indtil videre. Desuden har året været præget af flere indlæg i medier og dagspressen
omhandlende det faldende obduktionstal og konsekvenserne heraf.
Repræsentationen i Danske Regioner med henblik på kortlægning af pludseligt uventet død under
50 år er desværre ikke kommet meget videre, Sagen er pt. I Sundhedsministeriet, som nu i
næsten et år har afventet SST’s udtalelse og vurdering af forslaget. Forslaget om at lade
obduktionerne overgå til de retsmedicinske institutter og lade opfølgning følge en algoritme, der
har vist sig praktiserbar bl.a. i København.
DSFR er blevet inviteret til at deltage i et stiftende udvalgsmøde under International Association
of Legal Medicine. Ønsket er at konstituere et udvalg, der skal varetage internationale
samarbejder. Jeg har som siddende formand på selskabets vegne takket ja til invitationen.
På den International kongres, IALM, juni 2016 i Venedig vil European Association of
Cardiovascular Pathology holde en halv dags session, hvor emnet vil være ’Sudden cardiac
death in forensic medicine’ – Jytte Banner er med arrangør af denne session.
Dette år har fortsat været præget af omlægning af det økonomiske grundlag for de
retsmedicinske ydelser og ikke mindst budgetforhandlinger med Rigspolitiet, som selskabet har
fulgt med interesse. Konsekvenserne af omlægningen med indskrænkning af de økonomiske
rammer sætter sit præg på medlemmernes tryghed i arbejdet.
Medlemmer, indmeldte og udmeldte samt kontingentrestance
Pr. 12.10.2015: I alt 98 medlemmer. I løbet af 2015 er 9 personer udmeldte, 1 er død. Der er ingen
nye indmeldinger.
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Bestyrelsens sammensætning
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Martin Rune Christensen
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Lene Warner Thorup Boel
Peter Leth
Birgitte Schmidt Astrup
Gordon Thomas Jehu
Anne Bugge
Marianne Rohde

Bestyrelse og uddannelsesudvalg
Der er i år en del poster i bestyrelsen, som bliver ledige til besættelse og selskabet opfordre
interesserede medlemmer til at stille op. Arbejdet i bestyrelsen giver mulighed for indflydelse og
indsigt.
Formandsposten i DSFR bliver ledig da Jytte Banners valggrænse er nået og hun ikke ønsker at
genopstille. Der skal vælges ny formand på generalforsamlingen 2015. Peter Leth ønsker at opstille
Desuden skal vælges 3 ordinære medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen. En, Kristine Bojsen
Olsen, ønsker at genopstille, der mangler således yderligere tre kandidater.
Bestyrelsen har udpeget ny hovedkursusleder, Christina Jacobsen, KU, da Peter Leth ønskede at
udtræde af denne funktion. Bestyrelsen takker Peter Leth for han mangeårige indsats og byder
Christina Jakobsen velkommen. Da Gordon Thomas Jehu er blevet speciallæge, skal
hoveduddannelseslægerne vælge en ny repræsentant.
Dertil skal der vælges 3 nye ordinære medlemmer. Anne Bugge og Lene Warner Boel har meddelt
at de genopstiller til ordinære poster. Der mangler således yderligere en kandidat.
Selskabets økonomi
Selskabets kasserer vil fremlægge årsregnskab for selskabet og for Scandinavian Journal of
Forensic Science og gennemgå disse i forbindelse med generalforsamlingen. Det reviderede
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regnskab vil blive udsendt sammen med referatet fra Generalforsamlingen.
Speciallægeuddannelsen i retsmedicin
De første kursister, 3 stk, der ordinært følger den reviderede målbeskrivelse bliver færdige som
speciallæger pr 31.12.2015 Det sidste kursus i rækken afholdes i november og en samlet
evaluering af kursusrækken planlægges afholdt i løbet af 2016.
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

Ole Ingemann Hansen

Klinisk retsmedicin 2

3 dage, internat

September 2014

Ole Ingemann
Hansen

Patologisk anatomi 1a og
retskemi

3 dage, internat

Marts 2015

Marianne Rohde

Patologisk anatomi 1b

3 dage, internat

Maj 2015

Søren Christoffersen

Patologisk anatomi 2,
børneobduktioner

3 dage, internat

November 2015

Julie Munkholm

Diagnostiske metoder

3 dage, internat

November 2015
(Tilbydes hver år
gn DPAS)

Birgitte Preiss,
Afdeling for Klinisk
Patologi, Odense

Der har på de 3 kurser afholdt i 2015 været deltagelse af 5-6 norske kolleger.
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PKL (Postgraduat klinisk lektor)
Iana Lesnikova er tiltrådt funktionen som PKL fra juni 2015. Opstarten har været brugt til kurser
for PKL’er vedrørende selve funktionen og de vigtigste aspekter for medicinsk pædagogisk
uddannelse. I den forbindelse blev der også stiftet bekendtskab til PKL’er i andre specialer, hvilket
gav et større indblik i problemstillingerne forbundet med medicinsk postgraduat uddannelse. På
trods af at retsmedicin er et lille speciale, har vi de samme udfordringer som større specialer.
Med hjælp fra Videreuddannelse Nord er alle lægefaglige indstillinger for faget Retsmedicin
gennemgået. Nogle dele af indstillingerne er blevet revideret, således at indstillingerne er blevet
bragt i overensstemmelse med den nye Målbeskrivelse.
I løbet af det seneste år er der, i samarbejde med Videreuddannelsen Nord, udført revidering og
godkendelse af uddannelsesprogram for Retsmedicin og nu er uddannelsesprogrammet for
introduktionsuddannelsen ændret i henhold til nuværende uddannelsesstrategi og målbeskrivelse.
Planen for 2016 er en gennemgang af uddannelsesprogrammer på de tre institutter med henblik på
standardisering af de formelle uddannelseskrav.
Heldigvis har i det sidste år ikke været problematiske uddannelsesforløb eller andre betydelige
problemer med uddannelsessøgende læger i specialet.
Uddannelsesudvalget
Der har i 2015 været afholdt 2 specialespecifikke kurser i general og organspecifik patologi samt
retskemi, og i november er yderligere et specialespecifikt kursus om børneobduktioner. Tidligere
har hoveduddannelseslægerne deltaget i patologernes specialespecifikke kurser, men begrundet i
ønsket om mere retsmedicinsk målrettet undervisning, har vi nu for første gang selv arrangeret
patologikurserne, og de er kommet godt fra start med fine evalueringer. Undervisningsindholdet og
– formen vil naturligvis løbende blive justeret i forhold til både behov og kvalitet.
Det er fortsat selskabets ønske at der udarbejdes reviderede retningslinjer for karriereveje i
specialet og at de tre institutter agerer samstemmende heri (den sidste udgave er udarbejdet i 2011).
Selskabet har udpeget 2 personer som indgår i SST’s inspektorordning, det er Steen Holger Hansen,
KU og Iana Lesnikova, AU.
Indstillingsudvalg til H-stillinger
Der opslås to H-stillinger årligt. Den ene alternerer mellem Aarhus og Odense. Arbejdet med
prognoserne efter 2017 er endnu ikke igangsat men en generel debat herom kunne være
kærkommen. Et realistisk bud er fortsat vanskelig, Den nye økonomimodel, nedgangen i
antallet af obduktioner og den noget snævrere karrierevej, efter omlægning af I-forløbet til
ren retsmedicin har synes at kunne have på prognoseberegningen og udbuddet af kandidater
til uddannelsen.. Der har på seneste bestyrelsesmøde været diskuteret en åbning af
karrierervejene, ved at give mulighed for tilvalg af andre speciale undervejs – ex patologi og
radiologi. Selskabet vil fortsætte denne debat.
I indstillingsudvalget til ansættelse i H-stilling sidder Annie Vesterby, Majken Kudahl Larsen
og Iana Lesnikova, alle AU
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Kongres og kursusaktivitet
Årskurset 2014 ” Pludselig uventet død” blev afholdt på Fuglsøcentret, Ebeltoft 6-8. november
2014.
Programmet omfattede et videnskabeligt formøde den 7. november om formiddagen, og
efterfølgende kursus om eftermiddagen den 7. nov. til over middag d. 8. nov.
Gaetano Thiene, professor, Cardiovascular Pathology Unit Dept. Medical-Diagnostic Science and
Special Therapies, University of Padua Medical School holdt oplæg om håndtering af sager med
pludselig uventet død hos yngre voksne.
Der var indlæg om Pludselig uventet død i det retsmedicinske perspektiv og Koordination af
indsatsen ved pludselig uventet død ved Jytte Banner og Ulrik Baandrup.
Kardiologerne Bo Gregers Winkel og Henrik Kjærulff, holdt oplæg om genetiske fund og
udredning samt samarbejdet mellem retsmedicinere og kardiologer, og der var oplæg fra klinisk
genetisk afdeling om metoder til undersøgelse for arvelige sygdomme v. Elsebet Østergaard..
Herudover var der indlæg om pludselig uventet død ved psykisk sygdom v. Merete Nordentoft,
indslag om metaboliske lidelser samt eksempel på håndtering af viden i medierne med erfaringer
fra et phd. Projekt.
Der var i alt 58 deltagere, primært læger, men også enkelte politifolk, antropologer, studerende
samt retsmedicinsk teknikere og portører. Kurset blev overvejende positivt evalueret.
Under middagen den 7. nov. var der overrækkelse af certifikater til Retsmedicinske teknikere og
portører der havde bestået certificering i Norge, det drejede sig om de tilstedeværende Henrik
Correll, Alexander Green, Jesper Kofoed Knudsen og Ole Kamstrup Jakobsen.

Scandinavian Journal of Forensic Science
Niels Lynnerup er redaktør.
SJFS fortsætter som vanligt med løbende publikation af artikler online, samt print version to gange
årligt.
I 2015 var nr. 21,1 dedikeret til Det Nordiske Konference om Retsmedicin, afholdt i Stockholm
som abstracthæfte.
Tilgangen af artikler er jævn, således at der årligt publiceres 4-8 artikler. Rejection rate er ca. 50% især på grund af en del indsendelser fra Indien.
Arbejdsgrupper og samarbejder
Børnehuse
Den 1. oktober 2015 var det 2 år siden at børnehusene i de fem regioner åbnede. I den forløbne
periode synes den retsmedicinske deltagelse i børnehusenes aktiviteter at være tiltagende
konsolideret. Det gælder såvel ved de regelmæssige børnehussamråd som ved de sagsspecifikke
samråd. Derudover har de retsmedicinske institutter deltaget ved de halvårlige
børnehusnetværksmøder i Odense.
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Samarbejdet i børnehusene har givet mulighed at de retsmedicinske institutter er blevet involveret i
flere sager, ligesom muligheden for at foretage undersøgelserne på et tidligere tidspunkt synes
forbedrede. Den frie udveksling af sagsoplysninger mellem de forskellige instanser, har vist sig at
være en væsentlig forbedring for samarbejdet.
Børnehuset i Region Hovedstaden adskiller sig fra de øvrige ved at der er indrettet et lægerum,
hvor der kan foretages undersøgelser af børn udsat fore såvel fysiske som seksuelle overgreb. Der
har i forløbet været relativt få undersøgelse og der venter en forestående evaluering af samarbejdet
om lægerummet.
Følgegruppen vedrørende politiets ammunition.
Peter Thiis Knudsen er udpeget af DSFR til at sidde i denne følgegruppe. Følgegruppen har haft et
lavt aktivitetsniveau de sidste to år, men 2015 har været præget af en betydelig aktivitet, afledt af
begivenhederne 14-15. februar i København og har medført at politiets policy for ammunition er
under dramatisk forandring. Dette vil medføre øget aktivitet. Aftalen om Peter Thiis Knudsens
deltagelse i relevante skudobduktioner er velfungerende og samarbejdet med Den Uafhængige
Politiklagemyndighed fungerer upåklageligt.
ID-beredskabet
Arbejdet i ID-beredskabet har i en del år været præget af besparelserne i Rigspolitiet, men der
synes nu at være en bedring på vej. Det er lykkedes at få midler til en skrivebordsøvelse med
inddragen af den nye DVI Systems International fra Plass Data. Det kommer til at forgå i SDU regi
den 12. november 2015, og det tyder godt, selv om vi begynder i det små med deltagelse af 10
patologer og ti tandlæger, samt 5 genetikere. Dagen kolliderer desværre med et hoveduddannelseskursus, så det bliver kun de færdige speciallæger, der har mulighed for at deltage. Man må så håbe,
at det vil kunne gentages om ikke alt for længe. Den anden gode nyhed er at den årlige
beredskabsøvelse på Grønland i 2016 (LIVEX 2016) kommer til at foregå som en fuldskala-øvelse.
Det er besluttet, takket være en øget forståelse for DVI i NKC top, at inddrage identifikation i
øvelsen. Det er positivt, at øvelsen ikke stopper, når alle er reddet eller døde, som det oftest sker i
DK. Der er i skrivende stund endnu ikke overblik over hvilke aktiviteter det vil medføre for IDberedskabet, men man kunne forstille sig oprettelse af AM-central og IMC i Danmark. Hvis det er
tilfældet vil der blive brug for aktive aktører fra ID beredskabet. Der er tale om dele af sidste uge af
maj og første uge af juni.

Støtte erklæringer
DSFR har afgivet skriftlig støtteerklæring om opbakning til ISFRI (International Society for
Forensic Radiology and Imaging) konference der afholdes i Odense d. 10-13. maj 2017. I
forbindelse med konferencen er der dannet en ”International Liaison Group” hvor en
repræsentant fra 13 lande er blevet inviteret til at deltage i gruppen for at fremme brugen,
anvendelsen, standardiseringen og videreudviklingen af retsmedicinsk billeddiagnostik i et
internationalt perspektiv. Christina Jacobsen er blevet inviteret fra DK. Peter Leth er i
gruppen i sin egenskab som vicepræsident.
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DSFR deltager i udvalg under International Association of Legal Medicine, kongressen i Venedig
Juni 2016, med henblik på forbedring af internationale samarbejder. Jytte Banner deltager på vegne
af DSFR i det stiftende møde.
Visioner
Visionerne for næste år er en fortsættelse af sidste års: landsdækkende standarder, som ex.
hjerte-algoritmen, revision af obduktionscirkulæret, som er påbegyndt under ledelse af Peter
Leth, et andet og nyt samarbejde med patologerne, som har sin spæde start i København, en
landsdækkende database for samtykker til forskning på afdøde, SURVIVE har været prototypen
og har allerede dannet baggrund for vidensdeling og ikke mindst en debat om karriereveje og
hvordan vi håndtere et lille og snævert speciale.
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