Dansk Selskab for Retsmedicin

Referat af generalforsamling i Dansk Selskab for Retsmedicin
Dato: Lørdag d. 4.11.2017, kl. 12:30-13:30
Sted: Hotel Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C

Referat
1. Valg af dirigent og referent
a.
Peter Thiis og Birgitte Schmidt Astrup
2. Beretning fra bestyrelsen
a. Formandsberetningen (Formand Peter Mygind Leth)
i. Sidste årsmøde på Fyn omhandlede skud og var en succes
ii. DFfR skrev i foråret et bekymringsbrev vedrørende nedlæggelse af
den socialpædiatriske funktion på Aarhus Universitetshospital.
Brevet havde ingen effekt og funktionen blev nedlagt.
iii. I Odense afholdtes Isfri 2017-konferencen. Denne havde 160
deltagere og var en succes
iv. DFfR afgav et positivt høringssvar vedrørende indhentelse af
lægelige oplysninger til brug for retslægelige ligsyn. Tidligere
praksis med indhentelse af oplysninger med sygehusdirektørernes
velsignelse, er således blevet afkriminaliseret.
v. DFfR afgav et høringssvar vedrørende anvendelse af et
implantatregister til DVI arbejde.
vi. Bestyrelsens presseetiske udvalg med Steen Holger Hansen som
formand vil arbejde på retningslinjer for pressekontakter inkl.
sociale medier
vii. Arbejdet med obduktioner i sager om Pludselig uventet død i
aldersgruppen < 50 år (PUD <50) er gået ind i en ny fase med
kommende ændring af sundhedsloven. Danske regioner arbejder
aktivt for disse lovændringer. Prof. Jytte Banner er selskabets
ankermand i dette arbejde. JB tilføjer at følgende skal være på
plads:
1. Sundhedministeriets lovændring. Vi har ikke hjemmel til at
udføre disse obduktioner, men at opnå hjemmel er
formentlig en formssag. Det er sådan at Bekendtgørelsen
er så detaljeret at det specifikt skal være nævnt for at være
tilladt.
2. Regioners ret til at bruge de retsmedicinske institutter.
3. Voret lovmæssige ret til at videregive sundhedsdata.
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4. Den økonomiske ramme skal falde på plads – hvilket måske
kan være sværere end den praktiske.
Arbejdet med overtagelse af alle retslægelige ligsyn er ikke nået
videre, da man ikke skabe problemer for arbejdet med PUD <50
Der blev holdt et landsdækkende møde med NKC –
kriminalteknikerne vedrørende standardisering på landsplan.
Mødet var en succes og arbejdet fortsætter løbende
Statsobducenter har arbejdet på at vi skal have tre nationale
obduktionscentre hvor alle landets obduktioner centraliseres.
Prof. Lene Warner Boel er ankermand.
Navneskift fra ’Retspatologisk afdeling’ til ’Retslægelig afdeling’ er
godkendt af de tre institutledere.
Der arbejdes på de tre institutter om at lave retningslinjer til
videreuddannelse af speciallæger fra speciallæger til eksperter.
Københavns Universitet, RI, vil gerne have flere
hoveduddannelsesstillinger. Der foreligger endnu ikke svar.
Inspektorordningen: Anne Bugge og Steen Holger Hansen er
inspektorer. Har endnu ikke inspiceret, første job er
patologiafdelingen på OUH.
En ny lærebog i retsmedicin fra forlaget Munksgård er på vej.
Planlagt udgivelse er sommer 2018.

3. Beretning fra udvalg
a. Beretning fra Y-Ret (Formand Mette Schou)
i. Mette Schou valgtes som formand ved sidste års generalforsamling
i Y-ret. Chris Andersen blev kasserer, Lykke Schrøder Jakobsen
sekretær. Denne opstilling fortsætter. Der har ikke været stor
aktivitet, arbejdet har gået ud på at få styr på konto og
medlemmer.
ii. Ny medlemsliste og opkrævning af kontingent.
iii. På møder har man drøftet ideer til kurser og temadage. Dog intet
afholdt i år, men noget er på tegnebrættet.
Til
ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstillinger har man
iv.
udpeget en speciallæge (Maiken Kudahl Larsen) og en
hoveduddannelseslæge (Martin Roest Christensen)
v. Som medlem af uddannelsesudvalget udpegedes Chris Andersen.
b. Beretning fra DSFRs uddannelsesudvalg (Indlæg ved
hoveduddannelsesleder Christina Jacobsen)
i. Der er i juni i år blevet afholdt et specialespecifikt kursus
”Læsionspatologi” (3 dage) ved Retsmedicinsk Institut, AU. Asser
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Hedegaard Thomsen var delkursusleder. Der var deltagelse af fire
ud af de fem kursister. En kursist havde forfald pga barsel.
ii. Evalueringerne fra kurset var gode. Der var blevet lagt vægt på
fremstilling og diskussion af egne cases, hvilket der var stor
tilfredshed med.
iii. Der blev udtrykt forskellige ønsker vedrørende fremtidige kurser:
1. Øget brug af internettet til kursusmateriale og evaluering
2. Fokus på evidensbaseret retspatologi (videnskabelig
litteratur etc.)
3. For undervisernes vedkommende mindre brug af caseorienteret gennemgang.
iv. Der var planlagt afholdelse af to yderligere kurser ”Retsmedicinsk
radiologi og obduktionsteknik” og ”Retsantropologi,
retsodontologi, jura og retmedicinske erklæringer”. Begge kurser
blev udskudt til 2018, dels på grund af ressourcemangel, dels på
grund af få kursister.
v. Primo 2018 vil der antageligvis være 7 kursister og senere 6, idet
en af kursisterne afslutter hoveduddannelsesforløb i marts/april
2018.
vi. Der er et ønske om oplysning om kurser, på hjemmesiden, dette
vil blive effektueret.
c. Beretning fra DSFR’s presseetiske udvalg (Steen Holger Hansen)
i. Udvalget arbejder med overordnede og ensartede retningslinjer
for pressekontakt og færden på sociale medier.
ii. Medlemmer er Steen Holger Hansen, Maiken Kudahl Larsen og
Søren Christoffersen.
iii. Udvalget har eksisteret i flere år, men har slumret. Der er nu
speedet op for udvalgets arbejde, pga. af en stigende interesse fra
pressen. Vi er ofte nævnt i pressen og bliver ofte spurgt. Man har
haft kontaktet både aktuelle institutter og andre institutter i
verserende sager, og vi har haft en tommelfingerregel om ikke at
udtale sig, ej heller generelt, til brug i dækning af verserende sager
i eget område. Man kan spørge om dette er det mest
hensigtsmæssige? Ensartede retningslinjer kan nok fjerne en del
støj på linjen.
iv. Sociale medier: Her findes både opslag, likes og venner, for ikke at
tale om venners likes. Vi er i DK endnu forskånet for second
opinion systemet, men vi er nok ikke sikre fremover. Fx fortæller
SHH om en oplevelse fra en retssag hvor det pludselig under sagen
kom frem at en af nævningene var venner på facebook med en til
sagen relateret person. Og der er sager hvor folk har liket samme
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opslag som fx kendte pædofile.
v. Udvalget foreslår at sociale medier tages om og diskuteres på de
enkelte afdelinger. Udvalget mødes først i det nye år. Deadline for
afdelingernes diskussion er nytår.
d. DSFRs repræsentation i DANAK (Peter Mygind Leth)
i. udgår
e. DSFRs repræsentation i LVS (Peter Mygind Leth)
i. Vi er ikke meget aktive, men PML deltog i et forårsmøde om den
dygtige læge
f. DSFRs repræsentation i arbejdet vedr. politiets ammunition.
i. Politiet har haft travlt med at finde den bedste ammunition, især
efter skyderierne på Krudttønden.
ii. Man leder efter ’the magic bullit’ som kan uskadeliggøre uden at
dræbe hverken den ramte eller personerne bagved.
iii. Arbejdet udføres på tilfredsstillende højt niveau, bl a sad Jesper
Boldsen klar til at arbejde med statistikken i ’real-time’.
4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber (Kasserer Michael Hardt-Madsen)
a. Seneste årskursus var et velbesøgt kursus. 322000 i indgifter, 268000
udgifter, hvilket giver en pæn indtægt.
b. Samlede kassebeholdning er nu 305000 kr.
c. 2017-årskursus hviler i sig selv rent økonomisk.
d. Jytte Banner: har vi nu for mange penge? Peter Thiis: Vi har jo haft en
tradition med både brede og smalle kurser, det skal vi kunne fortsætte
med.
5. Scandinavian journal of Forensic Science. (Niels Lynnerup)
a. Tidsskriftet er nu online.
b. Halvdelen af de modtagne artikler afvises.
c. Niels Lynnerup er ikke længere chefredaktør. Det er svenskernes tur,
men… svensk retsmedicin har i øjeblikket svært ved at finde fodfæste.
Kristian Linnet, Retsmedicinsk Institut, KU vil gerne være chefredaktør og
øvrige redaktører er ok.
d. Michael Hardt Madsen anfører at nordmændene skylder 18.000 og at
ingen andre betaler. Kassebeholdningen er nu 33.000 kr. Der er således
råd til drift i yderligere 3 år.
e. Ny redaktør skal have kontrol over pengene. DSFR skal ikke betale det
hele.
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6. Fastsættelse af kontingent
a. Uændret kontingent. Husk at sende en ung med gratis
7. Valg til bestyrelsen
a. En ordinær bestyrelsespost er på valg. Birgitte Schmidt Astrup genvalgt
8. Eventuelle valg til udvalg, råd og andre tillidsposter
a. Chefredaktør og indstillingsudvalg. Begge dele er nævnt ovenfor.
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
a. Birgitte Kringsholm og Ole Ingemann er genvalgt som revisorer. Asser
Thomsen og Martin Roest Christensen genvalgt som suppleanter.
10. Eventuelt
a. Husk at bruge Facebook og hjemmesiden aktivt!
Formandsberetning og referat er tilgængelig på selskabets hjemmeside
www.forensic.dk under ”Dokumentsamling”.

Med venlig hilsen,

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