Dansk Selskab for Retsmedicin

Referat fra Generalforsamling i Dansk Selskab for Retsmedicin
Dato: 6. november 2010 kl. 13.00, Retsmedicinsk Institut, SDU
Sted: SDU, U100
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen, herunder meddelelse af optagelse af nye medlemmer.
3. Beretning fra udvalg.
a)Dansk Selskab for Retsmedicins repræsentation i DANAK (P.Leth).
b)Dansk Selskab for Retsmedicins repræsentation i DMS (PJTK)
c) Dansk Selskab for Retsmedicins repræsentation i gruppen vedr. politiammunition (PJTK).
d) Dansk Selskab for Retsmedicins repræsentation i Spejlgruppen ”vedr. højresvingsulykker
mellem tunge køretøjer og cyklister/fodgængere” under Trafikstyrelsen (P.Leth).
e) Dansk Selskab for Retsmedicins deltagelse i udarbejdelse af retningslinjer for håndtering af
forurenede/kontaminerede lig under Sundhedsstyrelsen (PJTK).
4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

a)
b)
c)
d)
7.
8.
9.
10.
11.

Beretning fra Y-ret (Ved formand)
Vedtægtsændringer- forslag fra Y-ret
Status vedr. obduktion af psykiatriske patienter (JB).
Status vedr. speciallægeuddannelsen.
1. Prognoseberegning (PJTK)
2. Evaluering af uddannelsen ved PKK (postgraduat klinisk koordinator)(JB).

Evt. valg af formand.
Evt. valg af bestyrelse.
Evt. valg til udvalg, råd og andre tillidsposter.
Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
Evt.

Referat:
Ad 1)
Dirigent: Peter Thiis Knudsen (PTK), Referent: Dorte Rollmann(DR).
Ingen bemærkninger til dagsordenen.
Ad 2)
Formandens beretning kan findes på hjemmesiden (www.forensic.dk)
Jytte Banner (JB) er pr.1/1-2010 udnævnt til postgraduat klinisk koordinator.
- Varetager godkendendelse af kursusprogrammer i H-stillinger
- Gennemgående er der tilfredshed med uddannelsesforløbene
- Flg. spm rejses: Hvornår skal speciallæge uddannelsen evalueres / lever uddannelsen op til de
kompetencer som forventes af en retsmediciner.
- Det overvejes, om der skal afholdes en workshop i kvalitetssikring
- Medlemsantal – 4 udmeldinger og 7 indmeldinger, Medlemstal i alt 119
Formand
Professor, Vicestatsobducent, ph.D
Jytte Banner
Retsmedicinsk Institut, Retspatologisk Afdeling
Aarhus Universitet
e-post: jb@forensic.au.dk
tlf: +45 8942 9802
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Overlæge
Michael Hardt-Madsen
Afdeling for Klinisk Patologi, OUH
Svendborg Sygehus
e-post: michael.hardt.madsen@ouh.regionsyddanmark.dk
tlf.+45 2621 5802

Sekretær
Afdelingsleder
Dorte Rollmann
Retsmedicinsk Institut, Retskemisk Afdeling,
SDU
e-post: drollmann@health.sdu.dk
tlf. +45 6550 3008
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PTK (formand for uddannelsesudvalget) finder det positivt med de små specialiserede kurser såsom fotokurset, som er afholdt på landsplan det forløbne år.
Der afholdes Nordisk Kongres i 2012 i Århus.

Ad 3)
a)Peter Leth (PL) var ikke tilstede – pkt. blev ikke drøftet
b) Der afholdes møde 18/11-2010 i DMS. PTK som almindeligvis er repræsentant kan ikke deltage, men
sender en repræsentant.
c) Der har været afholdt det halvårlige møde i ”politiammunitionsgruppen”. På mødet blev der
diskuteret, de sager der havde været det forløbne halve år. I gruppen foregår der en løbende
overvågning i udviklingen af politiammunition. PTK fungerer som observatør i de sager, hvor politiet
skyder og dræber.
d) Spejlgruppen (PL) – PL var ikke tilstede.
e) PTK har haft kontakt til Sundhedsstyrelsen vedr. håndtering af forurenede/kontamininerede lig. Der er
nedsat et udvalg til udarbejdelse af retningslinjer.
Ad 4)
Michael Hardt-Madsen (MHM) fremlagde regnskab
Michael bemærkede, at han skulle kontaktes inden betaling til kurset.
Ad 5)
Kontingent er uændret
Ad 6)
a Y-ret: Formanden (Gordon) beretter
- Erfaringer med uddannelsen
- Vedtægter
- Udvider bestyrelsen med 2 suppleanter
- Nedsat en gruppe som står for kurser (fotokuset)
b) Vedtægtsændringer: Y-ret forslår, at de får en repræsentant i bestyrelsen for Dansk Selskab for
Retsmedicin, dvs. en vedtægtsændring i §8 i vedtægter – jf. hjemmeside.
Bestyrelsen tilslutter sig dette forslag til vedtægtsændring.
c) Intet at tilføje
d) Prognoseberegning ved PTK
PTK beretter, at der i løbet af 2015 vil være 26 speciallæger i specialet. I 2017 vil der være 31
speciallæger.
Der kan produceres 2½ speciallæge pr. år på landsplan!
Ad 7)
Formanden var ikke på valg
Ad 8)
Bestyrelse – ingen bemærkninger
Ad 9)
Ingen bemærkninger
Ad 10)
Revisorer på valg – Revisorerne ønsker genvalg – ikke tilstede. Revisorerne genvælges.
Ad 11) Evt.
Jørgen Thomsen rejste flg. forespørgsler
Kompetenceudvikling
Forskerskole (ph.d) på vegne af Niels Morling
Niels Morling er blevet opfordret af dekanen til at iværksætte et forskeruddannelseprogram for ph.d
studerende fra hele landet.
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Morling er udnævnt FP-administrator. Kurserne er ikke alene henvendt til ph.d studerende, men er også
tilgængelige for andre interesserede. Det synes hensigtsmæssigt at kursusprogrammerne koordineres
med de speciale specifikke kurser i retsmedicin og at der indgås en form for samarbejde – Bestyrelsen vil
komme med et oplæg
På nuværende er der fastsat to forsker skole kurser i København:
4-8/10-2010: Introduction to Forensic Medicine (1,0 ECTS)
15-17/3-2011: Introduction to Forensic Toxicology (1,0 ECTS)
Funktionsbeskrivelse til stillings kategorier efter speciallæge godkendelse ( på vegne af de tre
statsobducenter)
De tre Statsobducenter ønsker at DsFR laver funktionsbeskrivelser til ansættelserne efter
speciallægegodkendelsen. Stillingsbetegnelserne blev diskuteret, der er ikke konsensus de tre institutter
imellem – Bestyrelsen vil komme med forslag til begge dele.
Scandinavian Journal of Forensic Science
Oplæg fra Jørgen L. Thomsen (JLT). Der er stor utilfredshed med bladet (der har været to nr. i år). Det
har gennem en periode været på tale at DK/DSfR) skulle overtage udgivelsen af ”Scandinavian Journal
of Forensic Science.
Kasse beholdningen er på kr. 269.000 egenkapital.
Torleiv har forsøgt at få tidsskriftet indekseret, men har ikke fået svar d.d. Han vurderer, der anvendes et
tidsforbrug på 3-4 ugers heltidsbeskæftigelse for en sekretær i forbindelse med udgivelse. Der anvendes
ca. 150 timer for 1 VIP + 1 TAP tilsammen for udgivelsen af 1 blad.
Hvis DK overtager skal der findes et trykkeri i DK – der blev diskuteret om tidsskriftet alene skulle udgives i
form af ”open access”.
Det ønskes, at selskabet overtager udgivelsen af bladet senest 1/1-2011.
Der vil blive indkaldt til møde i bestyrelsen for at drøfte spm. – men den foreløbige tilbagemelding til
Torleiv (tidsskriftet) vil være en umiddelbar positiv tilkendegivelse fra DSfR. –Tilføjelse; Der er meldt tilbage
til Norge om af DsFR gerne vil overtage redaktionen af tidsskriftet. Nordmændene finder ud af hvornår
og hvordan. Niels Lynnerup har indvilliget i at tage posten som redaktør – betsyrelsen vil sammen med
Niels Lynnerup komme med forslag til forbedringer af bladet samt udpege arbejdsgruppe som skal
støtte op om Niels Lynnerup.
Jytte Banner – Ville vide om der var stemning for en landsdækkende udgave af en 360 graders
evaluering i uddannelsen , som blev centraliseret under selskabet – der var stemning herfor – bestyrelsen
arbejder videre herpå.
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