Dansk Selskab for Retsmedicin

København d. 23.12.2015

Referat fra generalforsamling i Dansk Selskab for Retsmedicin
Dato: Lørdag d. 7.11.2015, kl. 13:00-14.00
Sted: Teilum, Københavns Universitet, Frederik V´s vej 11, 2100 Kbh. Ø

1. Valg af dirigent og referent
a. Peter Thiis Knudsen valgt til dirigent
b. Birgitte Schmidt Astrup valgt til referent
2. Beretning fra bestyrelsen herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
a. Uddybning af formandsberetningen (Formand Jytte Banner)
i. DSFR har d.d. 98 medlemmer. I løbet af 2015 er 9 personer udmeldte, 1 er
død. Der er ingen nye indmeldinger.
ii. Jytte Banner (JB) har været til psykiatritopmøde som paneldeltager og
fremlagt forløbige resultater fra ’SURVIVE’-projektet. Et andet fokus var de
manglende obduktioner og den tabte viden.
iii. DSFR er af International Association of Legal Medicine blevet inviteret til at
deltage i et udvalg, der skal styrke det internationale samarbejde. Første
møde er på IALM’s kongres i sommeren 2016 i Venedig. Bestyrelsen sender
Jytte Banner.
iv. JB takker af som formand da hun, efter 9 år på posten, falder for tidsgrænsen.
Hun indgår på bestyrelsens vegne fortsat i det politiske afbejde vedr.
pludselig hjertedød, da sagen har kørt i flere år og endnu ikke er afsluttet
3. Beretning fra udvalg
a. Beretning fra Y-Ret (Formand Martin Rune Christensen)
i. Y-ret har kun haft sparsomt med aktivitet. Der har været afholdt 3
bestyrelsesmøder. Der er ikke registreret kontingentindbetalinger siden 2012
og bankkontoen har givet adgangsproblemer. Men dette er nu løst. Der har
været arbejdet med opstart af kursus/temadag i neuropatologi, og man
arbejder på et nyhedsbrev.
b. Beretning fra DSFRs uddannelsesudvalg (Formand Lene Warner Thorup Boel)
i. Vi har overtaget patologikurserne i speciallægeuddannelsen, der nu kun har ét
kursus sammen med patologerne, nemlig ’Diagnostiske metoder’. I år har to
været afholdt: hhv. ’Generel patologi’ og ’Organspecifik patologi’. I næste uge
afholdes det sidste kursus i det firårige rul: ’Børneobduktioner’. Da rullet nu er
færdigt kan man begynde at optimere på kursusrækken.
ii. Dimensioneringsperioden udløber i 2017, og dimensioneringen volder
vanskeligheder i denne lidt ustabile periode.
iii. I Aarhus har man haft lille søgning til introduktionsstillinger, man antager at
det er pga. 5-årsreglen, der presser læger til sikre specialer. Man foreslår fra
AU evt. at genoptage samarbejdet med andre specialer så man har flere
valgmuligheder med hoveduddannelsen. Hans Petter Hougen (HPH) anfører
dertil at vi jo lagde en del kræfter i vores egen hoveduddannelse, idet kun 2½
års uddannelse inden for faget blev anset for at være for lidt. Marianne Rohde
anfører at tiden ikke skal skæres ned, men at hoveduddannelse skal kunne
bruges andre steder – vi må se os omkring. Fx kan patologien mindskes og
andre snitflader kan komme ind. Der lægges op til frie tanker – hvad gør vi?
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Iana Lesnikova (IL) foreslår at der lægges op til konkurrence i stillingerne.
Peter Thiis Knudsen anfører at der i Odense ikke er problemer, potentielle
ansøgere afvises. HPH anfører at retsmedicin til forskel fra andre specialer
ikke får penge fra regionerne til uddannelsesstillinger. HPH anfører endvidere
at Kbh. indtil nu har været heldige at få ansøgere JB anfører at vi også mangler
mange kompetencer, som man ville kunne få i andre specialer. Nikolaj Friis
anfører fastholdelsen efter endt speciallægeuddannelse er lige så vigtigt. IL
anfører at problemet måske vil gå i sig selv efter et par år pga. overskud af
læger. HPH anfører at man i KBH prøver at rekruttere folk allerede som
studerende.
iv. Lene Warner Boel vil gerne trække sig som formand for uddannelsesudvalget.
c. DSFRs repræsentation i DANAK (Peter Mygind Leth)
i. Sektorudvalget er nedlagt. DSFR har nu ingen repræsentant i DANAK
d. DSFRs repræsentation i LVS (Peter Mygind Leth)
i. PL kunne desværre ikke deltage i LVS’s årlige møde
e. DSFRs repræsentation i ”Højresvingsgruppen” (Julie Munkholm)
i. Julie Munkholm kan desværre ikke deltage i GF. JB, fremlægger at man har
afholdt 2 møder og at man har været medvirkende i en kampagne henvendt
mod cyklister, hvor selskabet logo også har været anvendt.
4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber (Kasserer Michael Hardt-Madsen)
a. Regnskabet er revideret af de to revisorer. Der var i 2015 ingen forskydninger i
kassebeholdningen. Kontingentet steg med 50 kr så studerende kunne komme gratis
med, men ingen har benyttet sig af muligheden.
b. Dette års kursus balancerer også.
c. I forbindelse med overtagelsen af SJF overtog vi kassen på 250.000 kr, men en del er
brugt på Nordisk kongres’ abstractblad. Så kontoen går ned. Nu er den ca. 85.000 kr.
Norge betaler ikke regelmæssigt for deres andel i SJF. Kasseren vil rykke dem herfor.
5. Fastsættelse af kontingent
a. Kontingentet fastholdes.
6. Information fra PKL (Iana Lesnikova)
a. Iana Lesnikova (IL) tiltrådte 1. juni som postgraduat klinisk lektor (PKL). Hun har været
på forskellige kurser. Der har været en del arbejde med uddannelsesprogrammer for
både intro og h-stillinger. Der har ikke været problematiske uddannelsesforløb.
b. Inspektorordningen: IL og Steen Holger Hansen (SHH) er blevet inspektorer. SHH har
været på et virkelig godt inspektorkursus udbudt af Green og Andersen – et
erhvervspsykolog firma. Det er SST, der bestemmer om vi skal have en juniorinspektor.
I løbet af det næste halve år bliver der nok en inspektion i Odense.
7. Valg af formand
a. Peter Leth opstiller til formandsposten. Han vælges.
8. Forslag til vedtægtsændring:
a. Der vælges en kasserer uafhængigt af bestyrelsen. Michael Hardt-Madsen er flere
gange genvalgt trods 9-årsreglen. Vedtægterne giver mulighed herfor. Det giver
endvidere god mening at frigive en plads i bestyrelsen.
i. Enstemmigt vedtaget – en har undladt og stemme.
ii. Vedtægtsændringerne i tekst
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§6
Stk.1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som bortset fra
formandsposten konstituerer sig selv med næstformand og 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.§ 9.
Stk.4. 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 § 9.
Stk.5. På DSFR's generalforsmaling vælges en kasserer for tre år ad
gangen.

9. Valg til bestyrelsen
a. Tre ordinære bestyrelsesposter er på valg
i. Kristine Boisen-Olsen, Maiken Kudahl, Marianne Rohde, Martin Christiansen og
Steen Holger Hansen opstiller.
ii. Kristine Boisen-Olsen, Maiken Kudahl og Steen Holger Hansen vælges
b. En post som suppleant til bestyrelsen er til besættelse
i. Martin Christiansen vælges
Valgt

På valg

Valggrænse

Bestyrelsen 2015-16
Formand

Peter Mygind Leth

2015

2018

2024

Sekretær

Birgitte Schmidt Astrup

2011
2015

2017
2018

2020
2024

Kristine Boisen Olsen
Steen Holger Hansen

2012

2015

2021

2015

2018

2024

Søren Christoffersen

2013

2016

2022

Suppleant

Martin Rune Christensen

2015

2018

2024

Udpeget af Y-ret

Martin Rune Christensen

Maiken Kudahl

10. Eventuelle valg til udvalg, råd og andre tillidsposter
a. Uddannelsesudvalget:
i. Iana Lesnikova opstiller som formand. Vælges
ii. Anne Bugge og Lene Warner Boel vælges som medlemmer
Uddannelsesudvalg
Formand

Iana Lesnikova

PKL

Hovedkursusansvarlig

Christina Jacobsen
Birgitte Schmidt Astrup

Fast medlem
Udpeget af bestyrelsen

Anne Bugge

Udpeget H-udd.læger
2012
2015

2021

Lene Warner Boel

2009

2018

2015
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Kasserer
iii. Bestyrelsen indstiller Michael Hardt-Madsen. Han vælges
11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
a. Ole Ingemann og Birgitte Kringsholm genopstiller og vælges
12. Eventuelt

Med venlig hilsen,

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

Formand
Professor, vicestatsobducent,
ph.d. Jytte Banner
Retsmedicinsk Institut, Retspatologisk
Afdeling
Københavns Universitet
e-post: jytte.banner@sund.ku.dk
tlf. +45 35 32 61 94

Kasserer
Speciallæge, konsulent
Michael Hardt-Madsen
Faaborgvej 130
5250 Odense SV
e-post: mh-m@dadlnet.dk
tlf.+45 26 21 58 02

Sekretær
Læge, ph.d.
Birgitte Schmidt Astrup
Retsmedicinsk Institut, Retspatologisk
Afdeling, Syddansk Universitet
e-post: bastrup@health.sdu.dk
tlf. +45 22 99 96 92

