Dansk Selskab for Retsmedicin

Referat fra generalforsamling i Dansk Selskab for Retsmedicin
Dato: Lørdag d. 5.11.2016, kl. 13:00-14.00
Sted: Skallebøllecentret, Tommerupvej 38, 5492 Vissenbjerg
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
a. Dirigent er Peter Thiis Knudsen og referent er Birgitte Schmidt Astrup
Beretning
fra bestyrelsen herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
2.
a. Uddybning af formandsberetningen (Formand Peter Mygind Leth)
i. Inspektorordningen er søsat. Første besøg skulle have været SDU, men
udsattedes da den ene inspektor er flyttet til USA. Anne Bugge havde
udtrykt ønske om at træde i stedet, men er i mellemtiden blevet ansat
på KU, hvorfor en ny inspektor afventes inden besøg kan gennemføres.
Bestyrelsen finder ny inspektor.
ii. Speciallægeuddannelsen fungerer fint. Christina Jakobsen KU er ny
hovedkursusleder. Stillingen som Postgraduat Klinisk Lektor (PKL) er
opslået i uddannelsesregion nord.
iii. Selskabet har afgivet høringssvar til SST vedrørende dimensionering af
speciallæger i faget. Vi har en pukkel af nye speciallæger, men fortsat
speciallægemangel. Vi er ikke et fag med vokseværk, men prognosen
er usikker. Af faktorer der påvirker behovet for speciallæger har vi
nævnt: ændringer i efterspørgsel af vores ydelser, regioner som
rekvirenter, politiets ændrede krav, mulighed for retslægelige ligsyn.
Forholdet mellem introduktionsstillinger og
hoveduddannelsesstillinger anser vi for god, men vi skal være
opmærksomme på de rekrutteringsproblemer, som små specialer har.
iv. Arbejdet i et internt kommissorium som skulle se på muligheder for at
flytte ligsyn til retsmedicin er sat i venteposition indtil arbejdet ved
obduktioner af PUD sager < 50 år er færdiggjort.
v. Rigsadvokaten har stillet selskabet et spørgsmål vedr. ruskevold. Det er
godt at selskabet kan bruges i denne type spørgsmål, retslægerådet
ikke behandler ikke faglige spørgsmål.
vi. Rigspolitiet har oprettet lokale og nationale kontaktfora med
deltagelse af rigspolitiet, institutterne, politikredsene,
forsvarsadvokater etc. Seneste møde var i juni. Et eksempel på emne
til drøftelse var rekvirering af journalmateriale som oplæg til
retslægelige ligsyn, hvor vi i øjeblikket arbejder i en juridisk
nødretssituation. Der kommer et nyt lovforslag, der giver tilladelse til
at indhente disse oplysninger. Et andet emne er det nye NKC i
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Glostrup, NKC’s deltagelse i personundersøgelser hvilket kun skal ske i
særlige sager. I forhold til DVI-arbejdet mangler vi en SOP (Standard
Operating Procedure) fx i forhold til honorering.
vii. Scandinavian Journal of Forensic Science ønskes elektronisk. Vi
afventer svar fra de andre nordiske lande, disse har ikke betalt i flere
år.
viii. Jytte Banner har repræsenteret DSFR ved ”Association for the
European Cardiovascular Pathology” workshop ved IALM’ Kongres i
Venedig i juni.
ix. Bestyrelsen har oprettet et udvalg for presseetik, der skal lave
retningslinjer for medlemmernes udtalelser til pressen. Dette er
selvfølgelig kun retningslinjer, men der er bred enighed i bestyrelsen
om at sådanne retningslinjer vil være en støtte i det daglige arbejde.
Udvalget skal derudover også arbejde med at få vores, knapt så
explicitte men vigtige budskaber, ud til pressen.
x. Der er i øjeblikket 95 medlemmer af DSFR. 5 har udmeldt sig, 2
indmeldt.
3. Beretning fra udvalg
a. Beretning fra Y-Ret (Formand Martin R Christensen)
i. Martin R Christensen, KU er afgående formand. Året er gået uden
aktiviteter. Der er dog lavet et idékatalog over forslag til aktiviteter og
yderligere forslag modtages gerne fra medlemmer. I bestyrelsen for Yret har der været et betydeligt mandefald da en del aktive medlemmer
har forladt faget.
ii. Y-rets generalforsamling afholdtes d. 3. november.
iii. Mette Pagh Schou, SDU er ny formand. Chris Andersen, AU er kasserer,
Lykke Schrøder Jakobsen, KU er sekretær. Liselott Slot, KU og Johannes
Busch, KU er menige medlemmer. Lars Löchte-Larsen, KU og Marie
Persiani, AU er suppleanter.
b. Beretning fra DSFRs uddannelsesudvalg (Fungerende formand Christina
Jakobsen)
i. Intet at berette
c. DSFRs repræsentation i DANAK (Peter Mygind Leth)
i. Intet at berette. Peter Mygínd Leth foreslår at punktet udgår som fast
punkt, da akkreditering nu kører planmæssigt på alle tre institutter og
har gjort det længe.
d. DSFRs repræsentation i LVS (Peter Mygind Leth)
i. Peter Mygind Leth har ikke deltaget i møder. Næste møde er 10. nov.
2016 Næste års tema er ”Lægers efteruddannelse”. Endvidere kan det
oplyses at der er kommet et loft for beløb til udenlandske
foredragsholdere, og at der er nedsat et medicinråd, der skal se på dyr
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medicin.
e. DSFRs repræsentation i ”Højresvingsgruppen” (Julie Munkholm)
i. Intet at berette
f. Sudden cardiac death: ”Certificering” af læger og teknikere (Jytte Banner)
i. Status på arbejdet med PUD < 50 år (Pludselig uventet død) Arbejdet
startede med at DPAS, DSFR, Danske Kardiologer og Danske Klinisk
Genetikere tog initiativ til at forsøge at få både udført og samlet alle
obduktioner i tilfælde af pludseligt uventet død hos personer < 50 år
på de retsmedicinske institutter. Formålet er at tage vare på de
efterladte. I arbejdsgruppen har der været mange interesser,
deriblandt også interne stridigheder. Danske Regioner er også
interesserede og de vil gerne betale. Sundhedsministeriet rådførte sig
med SST. SST havde mange spørgsmål, bl.a. var de bekymrede for at
tvinge folk til obduktion, men det er jo heller ikke det der sker. De
havde også problemer med etikken, med retten til ikke at vide.
Arbejdsgruppen har hertil påpeget, at det ikke er anderledes end ved
levende patienter diagnosticeret med en arvelig hjertesygdom. Man
bruger de samme regelsæt i forvejen. Behandlingen af spørgsmålet har
trukket utroligt i langdrag. Seneste update fra i sidste uge er at sagen
ligger ”forholdsvist øverst i bunken hos SM”. Jytte Banner peger på, at
når der er hul igennem, har arbejdsgruppen brug for ’Thumbs up’ fra
de nye formænd for både DPAS og DSFR.
ii. Certificering af læger. Vi har ikke i Danmark kardiovaskulære patologer
oppe i gear, og dermed ingen i DK vi kan konferere med. Der findes en
certificeringsordning ved Universitetet i Padua. Jytte Banner påpeger
at man på institutterne bør få gearet nogen til dette fokusområde ved
at bevilge dette kursus. Vi bør tænke strategisk, ved at certificere. Så
kan vi bruge dette argument, til at fremme processen.
iii. Certificering af teknikere. Jytte Banner påpeger at institutternes
kvalitetsleder, ville kunne løfte og dokumentere kvaliteten hvis
institutternes teknikere er certificeret. Norge har en sådan
certificeringsordning og KU er certificeret herfra. Peter Mygind Leth
fortæller at Tonny Hansen fra SDU forsøgte noget lignende i DK.
Sender det norske uddannelsesprogram til AU og SDU.
g. Arbejdsgruppe vedr. politiets ammunition. NB dette punkt figurerer ikke på
dagsordenen. Peter Thiis Knudsen foreslår at det kommer på som fast punkt i
en periode. Han deltager i obduktioner af personer ramt af politiets skud, og
DUP har sagerne med levende skudofre. Arbejdsgruppen er højt prioriteret og
samarbejdet med Rigspolitiet og DUP fungerer fint, ligesom samarbejdet med
institutterne.
4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber (Kasserer Michael Hardt-Madsen)
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a. Vi har et pænt overskud på skudkurset. Et vigtigt punkt er at vi ikke betaler
for universitets lokaler.
b. Scandinavian Journal har betalt for programmet til årets nordiske kongres,
men har ikke modtaget nogen indbetalinger, fra de øvrige nordiske lande, og
Danmark har herefter heller ikke betalt. Så bladets pengebeholdning er for
nedadgående. Det er foreslået at bladet bliver rent online, evt. bortset fra
abstracthæfte. Peter Leth og Niels Lynnerup kontakter Sverige og Norge, og
arbejder på en løsning
5. Fastsættelse af kontingent
a. Fastholdes.
6. Forslag til vedtægtsændring, se bilag
a. Medlem af DSFR Eva Opresnik anfører, at hun er E-post fritaget. Birgitte
Schmidt Astrup anfører problemet med manglende opdatering af vores
medlemmers e-mails hos DSFR. Det aftales, at der sendes et brev til alle
medlemmer med besked på at opdatere deres e-mail hos LVS eller hos sekr.
for DSFR, som vil opdatere hos LVS.
7. Valg til bestyrelsen
a. En ordinær bestyrelsespost er på valg. Søren Christoffersen genopstiller
b. Søren Christoffersen er valgt
8. Eventuelle valg til udvalg, råd og andre tillidsposter
a. Intet
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
a. Ole Ingemann Hansen og Birgitte Kringsholm genopstiller som revisorer og
vælges
b. Martin R Christensen genopstiller som suppleant og vælges
c. Asser Thomsen vælges som suppleant
10. Eventuelt
a. Navneskift: Peter Mygind Leth anfører at vi måske ikke bør kalde os for
Retspatologisk Afdeling mere, men bør overveje et navneskift. Blandt andet
fordi vi også har så stor en del klinisk retsmedicin, og fordi vi ikke længere er
et subspeciale under patologien. PML foreslår fx Retslægelig Afdeling. Der er i
forsamlingen almindelig enighed om det gode i et navneskift, men mange
bryder sig ikke om ’retslægelig’ da det kan skabe forvirring både i forhold til
ligsyn og til retslægerådet. Jytte Banner foreslår et længere navn, der dækker
alt de vi laver, Afd for…. og…. Eller afd for …., …. og ….
Man enes om at lægge hovederne i blød og finde gode gode forslag som kan
indsendes til næste GF
b. Selskabets hjemmeside: Birgitte Schmidt Astrup anfører at der har i flere år
været nedsat flere udvalg der skulle se på en ny hjemmeside til selskabet, men
disse udvalgsarbejder har været strandet i travlhed og mandefald. Bestyrelsen
besluttede derefter at finde en professionel, og valget faldt på et
enmandsfirma, der har specialiseret sig i hjemmesider til videnskabelige
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selskaber. Arbejdet skrider frem med god fart.
c. Europæisk standard for retsmedicin: Steen Holger Hansen har siddet i en
international arbejdsgruppe der skulle se på en fælles europæisk standard for
retsmedicin. Arbejdsgruppen er nu enedes om, at der IKKE skal være en
europæisk standard. Således fortsætter 17020, med påhæng til
Retsmedicinske Institutter. 17025 fortsætter ligeledes.
d. Farlighedsvurdering: Der er fortsat ikke ueninghed om farlighedsvurderingen
og formuleringer i DK.

Referatet er tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.forensic.dk under ”For
medlemmer”.
Med venlig hilsen,

Peter Mygind Leth
Formand for Dansk Selskab for Retsmedicin
Professor, dr. med.
Statsobducent
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