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Formandsberetning for Dansk Selskab for Retsmedicin november 2011
Året 2010 og 2011 har været præget af mange tiltag i selskabet, store som små. Der har således
været stor kreativitet og aktivitet i bestyrelsen, og formanden vil derfor indledningsvist gerne
takke bestyrelsesmedlemmerne for et godt og opbyggeligt samarbejde.
Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser til stillingskategorierne efter speciallægeuddannelsen
samt anbefalinger vedr. ansættelsesprocedurer. DSFR har overtaget redaktion og udgivelse af
Scandinavian Journal of Forensic Science, der er påbegyndt revision af speciallægeuddannelsen, og selskabet har været i dialog med b.la. Sundhedsministeriet om lovudkast til
regulering af det videnskabsetiske komitesystem og Sundhedsstyrelsen vedr. dødsfald blandt
psykisk syge. Der har ligeledes været en del henvendelser til selskabet udefra.
Speciallægeuddannelsen i retsmedicin og efteruddannelse
Selskabet har udarbejdet anbefalinger/vejledninger til ansættelse af og funktionsbeskrivelser for
afdelings- og overlæger, ligesom der er udarbejdet tjekliste til brug for afdelingslæger, der
ønsker at kvalificere sig på overlægeniveau. Oplæggene kan rekvireres ved henvendelse til
selskabet.
Speciallægeuddannelsen har nu eksisteret i knap 4 år, og det har vist sig, at den ikke lever op til
de forventede mål for en færdiguddannet speciallæge i retsmedicin, samtidig med at
statsobducenterne på de tre institutter har udmeldt til selskabet, at introduktionsforløbet af
hensyn til rekruttering bør foregå udelukkende på de retsmedicinske institutter. Selskabet har
taget kontakt til Sundhedsstyrelsen samt Dansk Selskab for Patologisk Anatomi med henblik på
deres godkendelse af en revision, hvilket de begge har indvilliget i. Den foreslåede revision er
ligeledes godkendt i det Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.
Der er nedsat en arbejdsgruppe under DSFR, bestående af de uddannelsesansvarlige på de tre
institutter, uddannelsessøgende og den postgraduate kliniske koordinator, som er gået i gang
med en revision. Overordnet vil revisionen fokusere på afkortning af opholdet på
patologiafdelingerne med afkortning af patologidelen med 6 måneder i hhv. intro – og Hforløb til fordel for retsmedicin. Der søges fokuseret på retsmedicinske relevante områder i i
patologien.
Det forventes, at den nye reviderede uddannelse kan påbegyndes ved næste ansættelsesrunde.
Med henblik på en national 3600 evaluering af uddannelsen ligger der fortsat et oplæg til,
hvordan det kan håndteres. Dette er endnu ikke implementeret.
Der er i det forgangne år ikke afholdt workshops eller seminarer i selskabets regi, der foreligger
stadig et færdigt tilbud om workshop i pædagogik og læring.
Scandinavian Journal of Forensic Science
Tidskriftet er nu overgået til Danmark, og selskabet har nedsat en redaktionsgruppe med Niels
Lynnerup i spidsen som hovedredaktør. Der arbejdes på en elektronisk baseret udgivelse af
Scandinavian Journal of Forensic Science, og at tidskriftet snarest og inden Den Nordiske
Kongres 2012 kører på skinner i dansk regi.
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Dialog med ministerier og styrelser samt øvrige henvendelser
Lov om De Videnskabsetiske Komitéer
Dansk Selskab for Retsmedicin har, ligesom institutterne og universiteterne, afgivet høringssvar
omkring det fremsatte lovforslag om regulering af De Videnskabsetiske komitéer, og fik i den
forbindelse foretræde for Det Sundhedspolitiske Udvalg i Folketinget. DSFR valgte ved dette
foretræde at fremlægge synspunkter angående mulighed for forskning på arkivmateriale fra
lovens ikrafttræden 1. januar 2012 og bagud. Selskabets synspunkter blev hørt, så lovudkastet
blev revideret inden vedtagelse således, at det færdige lovudkast gør det muligt at forske på
arkivmateriale fra lovens ikrafttræden og bagud.
Dødsfald blandt psykisk syge
DSFR har henover de sidste par år været i dialog med Sundhedsstyrelsen vedr. vigtigheden af
obduktion ved dødsfald blandt psykiske syge. Dette har udmøntet i opslag af SATS pulje midler
på området, og der er den 15.oktober 2011 indsendt en landsdækkende og tværfaglig
forskningsansøgning på området. Projektet vil kort blive gennemgået på generalforsamlingen.
Henvendelse fra Dansk Kardiologisk Selskab
Dansk Selskab for Retsmedicin har modtaget henvendelse fra Dansk Kardiologisk Selskab
vedrørende oprettelse af en arbejdsgruppe med fokus på pludselig uventet hjertedød hos
personer under 50 år. Der er i den forbindelse lavet en konsensusskrivelse, som Dansk Selskab for
Retsmedicin har tilsluttet sig. Jytte Banner er udpeget til at sidde i denne arbejdsgruppe, hvor
det første møde afholdes 1. november 2011. Konsensusskrivelsen kan rekvireres ved
henvendelse til selskabet.
Henvendelse fra forsvarsadvokat
Der har været henvendelse fra en forsvarsadvokat, som havde et ønske om ”second opinion” i
en verserende retssag. Det har været diskuteret i selskabet, hvordan dette bedst håndteres, og
det anbefales fra selskabets side, at de gængse kanaler benyttes, at forespørgsler foregår via
statsadvokaturerne, hvor også forsvarsadvokater kan rejse spørgsmål. I komplicerede sager kan
der holdes møde med obducenterne og de respektive advokater samt politi, alternativt må
retslægerådet benyttes. I sager, hvor statsobducenturerne ikke har været involveret vil Dansk
Selskab for Retsmedicin udpege kvalificerede retsmedicinere på Sundhedsstyrelsens
opfordring.
Øvrige henvendelser
Der har været henvendelse omkring udpegning af person til varetagelse af Lægehåndbogen
på det retsmedicinske område. Annie Vesterby er udpeget.
Henvendelse fra Sundhedsstyrelsen vedrørende udpegning af deltagere i arbejdsgruppe under
Sundhedsstyrelsen i forbindelse med seksuelle misbrug af børn. Selskabet har valgt at udpege
en repræsentant fra hvert retsmedicinsk institut til denne arbejdsgruppe, og repræsentanterne
er Annie Vesterby, Aarhus, Gyda Ottesen, København og Peter Juel Thiis Knudsen, Odense.
Dansk Selskab for Retsmedicin har sendt støttebrev vedrørende anerkendelse af Forensic and
Legal Medicine as a Specialty in Europe.
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Sammensætning af bestyrelse og udvalgsposter
Bestyrelse:
Formand Jytte Banner
Kasserer Michael Hardt-Madsen
Sekretær Dorte Rollmann (ønsker ikke at genopstille)
Suppleant Martin Worm-Leonhard (er på valg - ønsker ikke at genopstille)
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Steen Holger Hansen
Lene Warner Thorup Boel
I uddannelsesudvalget:
Marianne Cathrine Rohde
Peer Juel Thiis Knudsen
Christina Jacobsen
Lene Warner Thorup Boel (bestyrelsesrepræsentant)
Anne Bugge er udpeget som repræsentant for de uddannelsessøgende.
Peter Leth er som hovedkursusleder fast medlem.
Christian Bjerre Høyer fra Y-ret.
Derudover kan det oplyses, at Christina Jacobsen, Kbh. sidder med ved indstillingsudvalget ved
ansættelse af læger i H-stillinger.
Anne Bugge, SDU er de uddannelsessøgendes repræsentant i DSFR og
Christian Bjerre Høyer er Y-rets repræsentant i selskabet
Kurser
Sidste årskursus omhandlede forgiftninger. Kurset forløb planmæssigt og fik gode
tilbagemeldinger.
Planlagte emner for kommende kurser er:
Børn og unge i den kliniske retsmedicin, 2012 i København
Tortur og menneskerettigheder, 2013 i Odense.
Jytte Banner/ck, 10.10.2011
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