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Referat af generalforsamling i Dansk Selskab for Retsmedicin

2008.04.28/MWL

Onsdag d. 23. april 2008 kl. 18.30, Biblioteket, Frederik V’s Vej 11, 2100 Købehavn Ø
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.

Peter Thiis Knudsen blev valgt til dirigent, Martin Worm-Leonhard valgt til referent.
Der blev herunder konstateret lovligt varsel og gyldig dagsorden.
2. Formandsberetning.
Formand Jytte Banner fremlagde formandsberetning. Det væsentligste punkt i denne var den
nyoprettede speciallægeuddannelse i retsmedicin, og betydningen af denne, med tak til alle
der har arbejdet, og fortsætter med at arbejde, for sagen. Beretningen kan læses på selskabets
hjemmeside under ”For medlemmer… Møder… Mødeindkaldelser” hvor den ligger som bilag til
indkaldelsen til generalforsamling.
Spørgsmål og svar i forbindelse med formandens beretning:
- Forestiller man sig i forbindelse med uddannelsesstillinger at de retsmedicinske institutter får
opnormeret staben?
-- Umiddelbart ikke, det er de yngre lægestillinger er eller bliver konverteret. Århus er dog lige
blevet opnormeret med én stilling.
- Kan det give anledning til problemer at kursisterne er væk fra institutterne i perioder –
Justitsministeriet vil måske ikke betale for uddannelse?
-- Der er endnu uafklarede spørgsmål angående de finansielle detaljer, men selvom SST måske
ikke vil oprette NYE uddannelsesstillinger, tyder alt på at de godt vil betale for uddannelse inden
for de eksisterede stillinger.
- Vil der blive mulighed for at cirkulere mellem institutterne i forbindelse med
uddannelsesforløbet?
-- Ja, selvom ”Fokuserede ophold” ikke er med i uddannelsen som krav er det fuldt ud en
mulighed. Dette skal blot indarbejdes i den enkeltes uddannelsesplan.
- Vil uddannelsesforløbet inkludere en tid som 1. Reservelæge eller ækvivalent?
-- ikke som udgangspunkt, men det er fuldt ud en mulighed. Dette skal i givet fald blot
indarbejdes i den enkeltes uddannelsesplan.
- Hvordan ligger det med adgang til kurserne? Specielt her i overgangsperioden hvor man kan
få meritoverførsel?
-- Kurserne er indledningsvist åbne for alle der i forvejen har mulighed for meritoverførsel.
- Der nævnes ofte et mål på 3 personer i hoveduddannelsesstillinger hvert år. Hvor står det og
kan dette fraviges? Hvad med ”pressede situationer”?
-- Der er generelt stor fleksibilitet og megen åbenhed i systemet, så det burde være muligt at
flytte stillingerne mellem institutterne eller på anden måde kompensere, Der er ingen grund til at
hænge sig for meget i den specifikke talværdi.
3. Beretning fra udvalg.
Peter Thiis Knudsen (Uddannelsesudvalg):
Efterårskursus 2007 omhandlede billeddannende medier i retsmedicin. Kurset blev afholdt i
Odense, dog ”ude af huset” da det ikke var muligt at skaffe lokaler på universitetet, trods 12
måneders varsel. Kurset foregik PÅ ENGELSK, da der er tale om et temmelig specialiseret
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område, der kan drage fordel af at have en bredere europæisk målgruppe. Dette tiltag blev vel
modtaget.
Forårsmødet 2008 drejede sig om aldersbestemmelse og havde også godt fremmøde.
Vi ser frem til efterårskurset 2008 der har emnet ”Drab”, og afholdes af Århus.
Der arbejdes ikke for tiden med afholdelse af en eventuel Nordisk kongres i 2012, men
spørgsmålet bør rejses om det er noget vi ønsker at begynde på.
Certificeringsudvalget er hermed opløst, da det er gjort redundant af speciallægeuddannelsen.
a. Beretning fra selskabets repræsentation i DANAK og DMS.
Peter Mygind Leth (Rep. i DANAK, sektorudvalget for diagnostiske specialer):
Der har kun været afholdt ét møde i det forløbne år. Retsmedicin har ikke været
diskuteret i sektorudvalget.
Peter Thiis Knudsen (Rep. i DMS)
Selskabet var ikke repræsenteret ved repræsentantskabsmødet i DMS.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab fra 2007.
Regnskabet gennemgået af kassereren Michael Hardt-Madsen. Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet kan ses på selskabets hjemmeside under ”For medlemmer… Møder…
Mødeindkaldelser” hvor den ligger som bilag til indkaldelsen til generalforsamling.
Det afholdte efterårskursus hvilte i sig selv økonomisk set og selskabet modtog ved den lejlighed
10.000,- fra DMS til udenlandsk foredragsholder.
Der var derudover følgende spørgsmål og kommentarer:
- Mulighed for/opbakning til at lave et legat til ”unge mennesker” i retsmedicin, eller måske en
fond der kunne søges til rejser eller kurser, personlig præmie for en bedrift eller lignende blev
atter diskuteret.
- Hvor stor beholdning har vi krav eller ønske om at have?
-- Der er ingen specifikke krav.
5. Fastsættelse af kontingent.
Uændret (kr. 200,- årligt)
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne:
a. Speciallægeuddannelsen
Fremlagt og diskuteret ifm. Formandens beretning. (se pkt 2)
b. Forretningsorden for Uddannelsesudvalg
Vedtaget.
Spørgsmål:
- Burde man udvide udvalget med henblik på den forøgede arbejdsbyrde ifm.
speciallægeuddannelsen?
-- Dette er allerede foranstaltet.
c. Vedtægtsændring
Den foreslåede ændring af vedtægternes §7 vedtaget uden bemærkninger.
Ændringens præcise ordlyd kan ses i materialet der er vedhæftet indkaldelsen til
generalforsamling. Denne findes på Selskabet hjemmeside under ”For medlemmer…
Møder… Mødeindkaldelser”.
Anne Bugge indtræder som repræsentant for de uddannelsessøgende i
uddannelsesudvalget.
- Dirigent bemærkede at suppleantstillingerne burde indskrives i vedtægterne.
7. Valg af Sekretær og Revisorer/Revisorsuppleant
Dorte Rollmann var på valg som sekretær og villig til at genopstille.
Ole Ingemann Hansen, RI, AU genopstillede som revisor.
Formand:
Vicestatsobducent, Ph.D.
Retspatologisk Afdeling,
Jytte Banner Lundemose
Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet
E-post: jb@forensic.au.dk
Telefon: 86 12 56 77

Kasserer:
Overlæge
Michael Hardt-Madsen
Patologisk Institut, Sygehus Fyn Svendborg
E-post: Hardt-Madsen@get2net.dk
Telefon: 2621 5802

Sekretær:
Afdelingsleder, Retskemisk Afdeling
Dorte Rollmann
Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet.
E-post. drollmann@health.sdu.dk
Telefon: 6550 3008

Dansk Selskab for Retsmedicin
Side 3 af 3
2008.04.28/MWL

Birgitte Kringsholm, RI, KU, genopstillede som revisor.
Jesper Boldsen, RI, SDU genopstillede som revisorsuppleant.
Alle blev valgt enstemmigt uden modkandidater.
Eventuelt
Jesper Boldsen benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på den 16. Kongres i Den Europæiske
antropologforening. Yderligere information kan findes på www.eaa2008.sdu.dk
Bilag er tilgængelige på selskabets hjemmeside/for medlemmer: www.forensic.dk, glemt
medlemsnummer kan indhentes ved henvendelse til formanden (jb@retsmedicin.au.dk).
Referatet er afsluttet MAN 28/04-2008/MWL
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