Dansk Selskab for Retsmedicin

Referat fra generalforsamling i Dansk Selskab for Retsmedicin
Dato: Lørdag d. 8.11.2014, kl. 13:00-14.00
Sted: Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, Knebel
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Michael Hardt-Madsen
Referent: Birgitte Schmidt Astrup
2. Beretning fra bestyrelsen herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
a. Uddybning af formandsberetningen (Formand Jytte Banner)
Et par punkter:
1: Obduktion af pludselig uventet døde < 50 år: Arbejdsgruppe har været i gang længe.
Anbefalingen ligger nu hos Danske Regioner + Sundhedsstyrelsen til endelig bearbejdning.
Ulrik Baandrup er formand for arbejdsgruppen og har deltaget i møder med DR og SST.
Retsmedicinske obduktioner er det, der ønskes anbefalet. Formanden anbefaler
landsdækkende vejledning om opfølgning af pårørende. Der skal afholdes et nyt møde i
december.
2: Dødsfald i psykiatrien: Der er nedsat en hurtigarbejdende gruppe i forbindelse med en Ny
SATS-pulje, bestående af bla. Jytte Banner og Merete Nordentoft. Den nye SATS-pulje har
fleste penge til behandling og patient kontakt, men der ligger også mio. til forskning. Erfaringer
og resultater fra SURVIVE er søgt nævnt, som muligt satsningsområde
3: Specialeplanen: SST har det overordnede ansvar for specialeplanen. Dog er retsmedicinen
uden for SST’s område, hvilket betyder, at SST ikke har hjemmel i forhold til retsmedicinen.
Opgaven har derfor været, at beskrive snitfladerne overfor andre specialer. Det drejer sig især
om obduktion + pludselig uventet død + genetik + kardiologi, desuden er beskrevet en
snitflade med radiologi og pædiaterne har selv beskrevet snitfladen med retsmedicinen.
Forhandlingerne er pågående.
4: Omstrukturering i økonomi + fald i obduktionsantal: Jytte Banner er i færd med at skrive en
bekymringsskrivelse målrettet de sundhedspolitiske ordførere. Bliver godkendt af bestyrelsen
+ Statsobducenter. Dertil kommer at vores faglighed er truet på andre områder end
obduktioner - politiet sorterer i fx dna-prøver hvilket kompromitterer dna-registeret og
dermed retssikkerheden.
5: Samtykkedatabase: Samtykke indhentningen er et kæmpe administrativt apparat, der er
meget sårbart for fejl. Fx hvis forskellige forskere ringer rundt til de samme pårørende. Hvilke
projekter, hvilke pårørende bliver ringet op? Selskabet kan forudse at det vil være
hensigtsmæssigt med en landsdækkende samtykkedatabase. Grundstenen til denne er
allerede lagt i forbindelse med SURVIVE.
6: Visioner: Indføring af landsdækkende standarder. Ikke kun for kvalitetssikringsformål, men
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også for at arbejde som en samlet faggruppe med høj faglig kvalitet.
Bemærkninger fra salen:
Iana Lesnikova: Skal retsmedicinere til at overtage ligsyn? Salens konklusion bliver at vi indtil
videre ’farer med lempe’.
Gordon Jehu: I DK har vi forskellige praksis for farlighedsvurdering, hvilket giver forskellig
retspraksis landet over. Salen mener dette var et vigtigt punkt til de landsdækkende
standarder.
3. Beretning fra udvalg
a. Beretning fra Y-Ret (Formand Alexandra Gheorghe)
Ny Formand for Y-ret: Martin Rune Christensen fremlægger Y-rets beretning
Året har været præget af lav aktivitet frafald fra y-ret og y-rets bestyrelse. Men der har været
afholdt bestyrelsesmøder.
Ved generalforsamling d. 6/11 valgtes en ny bestyrelse, der endnu ikke er konstitueret.
Hovedarbejdsområdet har været bekymring for specialets fremtid. For de yngre i specialet har
dette for eksempel givet sig udslag i tidsbegrænsede stillinger for nyuddannede speciallæger.
Generelt er stillingsbilledet for Y-rets medlemmer ret mudret.
Der er kommet én ny i H-stilling siden sidste år: Bonnie Colville-Ebeling i Kbh
b. Beretning fra DSFRs uddannelsesudvalg (Formand Lene Warner Thorup Boel)
27. oktober var der møde i uddannelsesudvalget. I 2015 afholdes for første gang 3 speciale
specifikke kurser i patologisk anatomi. Der skal være nytænkning i forhold til indhold/form etc.
Der blev lavet gode planer og fordelinger. Forberedelse og undervisningsformen blev
diskuteret. Nye pædagogiske tiltag skal tages i brug. De tre nye delkursusledere Søren
Christoffersen i Odense, Julie Munkholm i Kbh og Marianne Rohde i Århus.
c. DSFRs repræsentation i DANAK (Peter Mygind Leth)
Udgår
d. DSFRs repræsentation i LVS (Peter Mygind Leth)
Udgår
e. DSFRs repræsentation i ”Højresvingsgruppen” (Julie Munkholm)
Udgår
f. DSFRs repræsentation i arbejdet i udvalget om psykiatri (Jytte Banner)
Se ovenstående formandsberetning
4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber (Kasserer Michael Hardt-Madsen)
Reviderede regnskaber:
Årets overskud: 28.290,17
Kassebeholdning: 247.568,20
Scandinavian journal løber fint rundt, kontobeholdningen er uændret.
Bemærkning fra formand Jytte Banner:Rresultatet er tilfredsstillende. Pengene skal bruges til
årskurser.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret 250 kr årligt
6. Information fra PKL (Iana Lesnikova)
PKL (Postgraduat Klinisk Lektor) funktionen er en rådgivende funktion for videreuddannelsen i nord,
men for de små specialer som retsmedicin fungerer PKL for hele landet. PKL funktioner:
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7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

• være bindeled mellem specialets afdelinger i videreuddannelsesregionen, Det Regionale Råd
samt sekretariatet i uddannelsesspørgsmål
• ansvar for medicinsk pædagogisk rådgivning
• rådgiver for Det Regionale Råd samt sekretariatet ved klager over enkeltafdelingers/praksis
uddannelsesfunktion samt i sager vedrørende problematiske uddannelsesforløb
• udvikling og afholdelse af kurser i forskellige lærings- og evalueringsmetoder samt ved behov
efterfølgende indgå i et samarbejde omkring implementering af metoderne på afdelingsniveau
• via de uddannelsesansvarlige overlæger og derfra til alle vejledere i
videreuddannelsesregionen udbrede viden om medicinsk pædagogisk metode
• generelt kunne understøtte de uddannelsesansvarlige overlæger i deres funktion, dog særligt
i forbindelse
med implementering af ny medicinsk pædagogiske metoder
Forslag til vedtægtsændring, se bilag
Vedtaget
Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
a. Information om samtykke indhentning ved fremadrettet forskning
Se formandens beretning
b. Certificering af teknikkere
Certificering af obduktionsteknikere: Henrik Correll: Spændende og sjovt. Ved denne første
omgang deltog 6 danskere. For at bibeholde certificeringen er der recertificering hvert 5. år. I
fremtiden skal der være netbaseret undervisning i anatomi. Der er en afsluttende eksamen.
Hele ordningen fremstår virkelig gennemarbejdet, både mht. teknik, lovgivning, etik etc. Pris
4000 kr. + indkvartering
Selskabet bakker op om denne ordning
Eventuelt valg af formand
a. Formanden er ikke på valg.
Eventuelle valg af bestyrelsen
a. En ordinær bestyrelsespost er på valg
Birgitte Schmidt Astrup genopstiller og genvælges
b. En post som suppleant til bestyrelsen er til besættelse
Iana Lesnikova opstiller og vælges
Eventuelle valg til udvalg, råd og andre tillidsposter
Ingen
Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Birgitte Kringsholm og Ole Ingemann fortsætter, Martin Christensen fortsætter som suppleant
Eventuelt
a. Niels Lynnerup: Scandinavian Journal er både online og i papirversion. Men ønsker folk et
blad? Det trykte nummer koster penge. I begyndelsen da vi overtog bladet var meldingen at
det gjorde vi, for det var godt med et forum til debat, læserbreve, mindre meddelelser og lign.
Men gennem de seneste to år er det meget småt med den slags.
Niels Lynnerup vil tage det op til nordisk møde.
Niels Lynnerup foreslår også at man kunne bruge de sparede penge på at opgradere selskabets
hjemmeside?
Jytte Banner: rigtig god idé med opgraderet hjemmeside. Et stående punkt gennem længere
tid. Fx et ad hoc udvalg i bestyrelsen.
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Lene Warner Boel: papirversionen er vel historisk?
b. Marianne Rohde: I flg. Vedtægterne er der rigtig mange på valg til næste år. På grund af det
gode arbejde Jytte Banner har lagt de seneste år vil det være et uhensigtsmæssigt tidspunkt at
skifte formand. Det foreslås at forlænge formandsposten. Bestyrelsen ser på vedtægterne.
c. Gordon Jehu: HUSK næste årskursus d. 5-7. november 2015 i Kbh: Emnet er Skarp vold.
d. Jytte: SST har påpeget at vi som det eneste speciale ikke har en inspektorordning. Bestyrelsen
har indstillet Iana lesnikova og Steen Holger Hansen

Med venlig hilsen,

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