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Dansk Selskab for Retsmedicin

Referat fra Generalforsamling i Dansk Selskab for Retsmedicin
Lørdag d. 7. november 2009 kl. 13.00
Retsmedicinsk Institut, København, Teilumsbygningen, Frederik V's Vej 11, 2100 København Ø
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer.
3. Beretning fra udvalg.
a)Dansk Selskab for Retsmedicins repræsentation i DANAK.
b)Dansk Selskab for Retsmedicins repræsentation i DMS.
c) Udpegning af Dansk Selskab for Retsmedicins medlem i gruppen vedr. politiammunition.
d) Forespørgsel og Dansk Selskab for Retsmedicins repræsentation i DEKS.
4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
7. Valg af formand.
(Jytte Banner er på valg og ønsker at genopstille som formand med en enig siddende bestyrelse
i ryggen).
8. Valg af bestyrelse.
(Michael Hardt-Madsen, fungerende kasserer, er på valg, ønsker at genopstille).
( Steen Holger Hansen er på valg, ønsker at genopstille).
( Peter Mygind Leth, bestyrelsesmedlem og udpeget som bestyrelsesrepræsentant i
Uddannelsesudvalgte, er på valg, og ønsker ikke at genopstille).
(Martin Worm-Leonhard er valgt som suppleant, og ønsker at genopstille).
9. Valg til Uddannelsesudvalg.
(I Uddannelsesudvalget er Peter Juel Thiis Knudsen formand, er på valg, og ønsker at genopstille
som sådan)
(Christina Jacobsen på valg, ønsker at genopstille).
(Marianne Rohde er på valg, ønsker at genopstille).
10. Valg til udvalg, råd og andre tillidsposter.
(Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. Revisorer er Ole Ingemann Hansen og Birgitte
Kringsholm, og revisorsuppleant er Jesper Boldsen. Der er valg af disse hvert år).
11. Orientering om Foreningen af Yngre Retsmedicinere v/ nyvalgte formand.
12. Evt.

Formand:
Vicestatsobducent, Ph.D.
Retspatologisk Afdeling,
Jytte Banner Lundemose
Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet
E-post: jb@retsmedicin.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
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Ad1:

Peter Juel Thiis Knudsen (PJTK) valgt til dirigent, og Marianne Rohde valgt som referent.

Ad2:

Årsberetningen gennemgås ved formand Jytte Banner, der henvises til formandsberetningen,
der ligger som bilag på selskabets hjemmeside.

Ad3:

a)Peter Mygind Leth (PL) repræsentere selskabet ved DANAK. PL er ikke til stede ved
generalforsamlingen, hvorfor punktet ikke gennemgås.
b) Der er i møde den 12.11.2009, hvor Steen Holger Hansen deltager som repræsentant for
Dansk Selskab for Retsmedicin.
c) PJTK er udpeget af DSFR
d) Forespørgslen har været rundsendt til de tre institutter, det er de retskemiske afdelinger der
ind imellem benytter sig af DEKS. Ingen har ønske at sidde i DEKS* bestyrelse og dette er meddelt
DEKS.
Prognoseudvalg: Peter Juel Thiis Knudsen har lavet prognoseestimering, der udleveres. Der er
taget udgangspunkt i, at der produceres 2½ retsmedicinsk speciallæge per år, hvilket vil betyde
fuld bemanding efter de nuværende normeringer i år 2017. Herefter kan der kun forventes nye
stillinger i forbindelse med naturlig afgang. Der er fra salen ved Hans Petter Hougen og Jytte
Banner kommentarer om, at man ligeledes kan forvente en udvidelse af faget med enten nye
fagområder og nye optagelsesområder, hvorfor prognoseberegningen er behæftet med nogen
usikkerhed.
Uddannelsesudvalg: Peter Thiis Juel Knudsen orienterer om, at der er afholdt tre
specialespecifikke kurser i 2009; Klinisk Retsmedicin, Retsgenetik og Kriminalteknik og Jura og
erklæringer. I 2010 vil der blive udbudt de resterende specialespecifikke kurser;
Læsionspatologi fra 12.-14. april 2010 i København, Retskemi 18. marts 2010 i København,
Retsantropologi og retsodontologi 4. og 5. maj 2010 i København.
Derudover vil næste årsmøde og kursus blive afholdt i Odense den 4.-6. november 2010 og vil få
en form, der ligner den nyligt afprøvede, med en videnskabelig del forud for kursusdelen.
Specialespecifikke udvalg: Jytte Banner orienterer om, at udvalget består af de tre
uddannelsesansvarlige fra de tre institutter samt en repræsentant fra de uddannelsessøgende,
som p.t. er Anne Bugge og i en overgangsperiode formand for Dansk Selskab for Retsmedicin,
Jytte Banner. Der oplyses endvidere om, at Jytte Banner er udpeget til postgraduat klinisk
koordinator med landsfunktion, ansættelsen er ved at gå i orden, hvorefter de i kraft af denne
funktion hun vil blive tilknyttet det specialespecifikke udvalg.

Ad4:

Regnskaberne fremlægges og udleveres af Michael Hardt-Madsen. Der er stadig pænt
overskud. Vi kender ikke økonomien af de aktuelle kurser, der har været ekstra udgifter blandt
andet på grund af den nye form med årsmøde og videnskabeligt møde samt uddeling af priser
for posters og foredrag.

Ad5:

Kontingent er fortsat uændret 200 kr.

Ad6:

Ingen forslag er indkommet.

Ad7+8: Formand Jytte Banner og kasserer Michael Hardt-Madsen, bestyrelsesmedlem også udpeget til
at sidde i uddannelsesudvalget Steen Holger Hansen og sekretær Dorthe Rollmann samt
suppleant Martin Worm-Leonhard har ønsket genvalg. Peter Mygind Leth har valgt ikke at
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genopstille, og Lene Warner Thorup Boel stiller op i stedet. Alle opstillede vælges ind.
Ad9:

Det siddende uddannelsesudvalg, bestående af Peter Juel Thiis Knudsen, Marianne Rohde og
Christina Jacobsen, har ønsket genopstilling og er genvalgt.

Ad10: Revisorerne Birgitte Kringsholm, Ole Ingemann Hansen og Jesper Boldsen som suppleant har
ligeledes ønsket genopstilling og er genvalgt.
Ad11: Orientering fra nyvalgt formand for Foreningen af Yngre Retsmedicinere (Y-RET) Gordon Thomas
Jehu om stiftelsen af Y-RET. Formålet er beskrevet og ligger på selskabets hjemmeside.
Foreningen er nystiftet og vil gerne ind under Dansk Selskab for Retsmedicin som en selvstændig
afdeling. Ved næste generalforsamling vil der kunne foretages en afstemning om, hvorvidt Y-RET
kan blive en del af Dansk Selskab for Retsmedicin. Indtil dette, vil der blive etableret et tæt
samarbejde mellem de to bestyrelser og uddannelsesudvalget i Dansk Selskab for Retsmedicin.
Ad12: Jytte Banner orienterer om Scandinavian Journal og Forensic Medicine, der er et nordisk
videnskabeligt tidsskrift, som drives af de nordiske selskaber i forening, Dansk Selskab for
Retsmedicin betaler hvert år til driften. Der er et ønske fra de nuværende ledende editorer i den
nordiske forening om, at Dansk Selskab for Retsmedicin overtager ansvaret og driften af bladet,
da danskerne er de mest aktive. Bestyrelsen vil tage en beslutning om, hvorvidt der er kapacitet
og mandskab til dette. Man ser i bestyrelsen nogle gode muligheder i bladet, der er på engelsk
og peer reviewed. Der kunne være mulighed for en optimering og indeksering af tidsskriftet,
hvilket ville være godt for selskabet.
Der opfordres til, at hvis man har ideer omkring efteruddannelseskurser og workshops, at man
tager initiativ til at afholde kurserne lokalt på institutterne, der kan være relevante for flere i
Dansk Selskab for Retsmedicin. Det vil være rigtigt fint at få det arrangeret via selskabet, som
eventuelt kan give tilbud til flere af gangen eller gentage kursusopsætningen eller noget
lignende på et andet institut. Således opfordres man til at tænke "selskabeligt", hver gang man
afholder kurser. Der er planlagt workshop i fototeknik, som varetages af Kriminalteknisk Center
Syd med undervisning på de respektive institutter.
Hjemmesiden er blevet opgraderet, således at det uddannelsesrelevante ligger på
www.forensic.dk.
Der er udarbejdet en tjekliste af det specialespecifikke udvalg, som gør det nemmere at
forholde sig til hvilke kompetencer der præcist skal nås under de enkelte punkter i
målbeskrivelsen. Tjeklisten er på hjemmesiden.
Y-ret har fået et ”faneblad” på hjemmesiden
Ugeskrift for læger har bedt om en artikel fra DSfR- en statusartiklel, eller en ny ting i specialet.
Bestyrelsen finder et egnet emne, der er foreslået Scanning, retsantropologi, eller molekylær
retspatologi.
Medlemstallet er i henhold til hjemmesiden ved generalforsamlingen 129 medlemmer.

Jytte Banner Lundemose, 15.12.2009
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