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Formandens beretning november 2009
Det forgangne år har været præget af arbejdet med speciallægeuddannelsen herunder de
specialespecifikke kurser, udarbejdelse af tjekliste og andre formalia omkring uddannelsen.
Retsmedicin som speciale: Specialet har nu eksisteret siden 01.02.2008, altså godt 1½ år, og er skudt i
gang med de første tre ordinære hoveduddannelsesforløb samt et ekstraordinært forløb i Århus og to
på meritoverførsel i henholdsvis Odense og Århus. En del har været igennem introduktionsuddannelsesforløbet, og der er stadig en del med meritoverførsel, hvor de fleste mangler patologidelen.
De første specialespecifikke kurser har været afviklet, og de sidste er rykket frem, så de afholdes i løbet
af foråret 2010 af hensyn til de meritoverførte under uddannelse, således at de ikke skal vente på at få
de specialespecifikke kurser. Herefter vil kurserne komme til at køre regelmæssigt over 2 år med
hensyntagen til, hvornår de for faget relevante kurser afholdes i patologisk anatomi.
Nøglepersonerne i speciallægeuddannelsen er fortsat de hoveduddannelsesansvarlige; i København
overlæge Steen Holger Hansen, Århus vicestatsobducent Ingrid Bayer Kristensen og fra Odense
vicestatsobducent Peter Leth. Peter Leth er endvidere hovedkursusleder udpeget af selskabet, og der
er udpeget en postgraduat klinisk lektor for specialet, som er Jytte Banner, ansættelse er under
udarbejdelse.
Der er fortsat en del arbejde med at få implementeret alle de korrekte formularer og papirmæssige ting
omkring uddannelsen, og således få målbeskrivelse, logbog og en ny udarbejdet tjekliste lagt på
selskabets hjemmeside sammen med diverse relevante links. Dette arbejde vil blive forestået af Jytte
Banner og Anne Bugge, som er udpeget som uddannelsessøgende læge i selskabet.
Den udarbejdede tjekliste er en detaljering af logbogen for bedre at kunne vurdere de
uddannelsessøgendes kompetencer, og hvornår underskrift kan sættes i logbogen. Endvidere er
udformet vurderingsskema til dem, der er i et I-forløb og ikke har afsluttet dette, før ansøgningsfrist på Hstillingerne, Der er også blevet udarbejdet faglig profil.
Status og dimensionering: I sidste formandsberetning blev fremlagt udviklingen i antallet af speciallæger
ansat ved de retsmedicinske institutter frem til år 2025, som bla. dannede baggrund for at oprette et
speciale. Her havde man taget hensyn til, at alle de retsmedicinske funktioner i fremtiden skal varetages af
retsmedicinsk uddannede og ansatte personer. Selskabet har udpeget Peter Juel Thiis Knudsen som
dimensioneringsansvarlig indenfor specialet, og han fremlagde sin prognose ved sidste bestyrelsesmøde.
Overordnet ser det ud til, at vi ikke skal producere mere end en om året i KBH og Århus og en hvert andet år
i Odense, for at det går op på langt sigt -10-15 år. Der er ikke redegjort for antallet af introlæger, men det
ligger erfaringsmæssigt på 2 x antallet af H-stillinger
Slutstillinger: Det har i selskabet været diskuteret, hvordan man kan forholde sig til den nye type af stillinger,
idet man med en speciallægeuddannelse får hospitalslignende betegnelser ind over faget, som i øjeblikket
er universitære. Kombinationsmulighederne bliver på den måde mange, men man er nået frem til følgende
benævnelser vedr. stillingskategorier som selskabet anbefaler:
Læge: Uklassificerede stillinger m/u tilladelse til selvstændigt virke.
I-læge (Læge i introduktionsstilling): Læge med tilladelse til selvstændigt virke.
H-læge (Læge i hoveuddannelsesstilling): Læge med godkendt I-forløb eller merit herfor.
Afdelingslæge: Tidsubegrænset/tidsbegrænset stilling som speciallæge i retsmedicin (der er en
undt. I faget).
Overlæge: Tidsubegrænset stilling som speciallæge i retsmedicin med supervisionskompetencer
eller kompetencer iflg. stillingsopslag/funktionsbeskrivelse.
Vicestatsobducent: Speciallæge i retsmedicin, lektor og godkendt til stillingen med ledelses
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funktioner.
Statsobducent: Speciallæge i retsmedicin, professor og godkendt til stillingen med ledelses funktion.
Følgende universitære betegnelser/funktioner kan kobles på de ovenfor anførte stillinger:
Ph.d. studerende: I gang med ph.d. projekt.
Adjunkt: På ph.d. niveau eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer..
Lektor: Ph.d. plus niveau.
Professor: Vurderet professorkvalificeret.
De universitære betegnelser kan kobles på ikke lægeuddannede, som så ikke har statsobducenturfunktioner. Hvis de universitære betegnelser kobles på en person under uddannelse, altså i I- og H-forløb,
må påregnes et forlænget uddannelsesforløb.
Anbefalinger fra selskabet med hensyn til kompetencer i relation til de forskellige stillingskategorier –
forvagt, bagvagt, chefkompetencer: Den lægelige uddannelse er kompetencebaseret og ikke længere et
spørgsmål om, hvor lang tid man har været i specialet. Kompetencerne skal dokumenteres jævnfør de
ordinære uddannelsesstillinger. Den tidligere § 14 modning, som bortfald 1. januar 2007, er erstattet med
retningslinjer/procedurer for ansættelse af afdelingslæger og overlæger i de enkelte regioner.
Retningslinjerne kan findes på regionernes websites. De lægger sig tæt op ad de retningslinjer
Overlægeforeningen udsendte ca. 4 måneder efter afskaffelsen af § 14 modningsreglen. Principperne er
overordnet, at der skal finde en bedømmelse sted, hvor ansøgeren har mulighed for selvdeklaration i
forhold til de syv lægeroller. Afdelingslæger vurderes af et internt udvalg (det enkelte institut). Til
overlægevurdering anbefales en ekstern bedømmer. Selskabet anbefaler, at de tre institutter beslutter sig
for at lægge sig op ad de samme retningslinjer.
Henvendelser til selskabet: I det forgangne år er der fra en Klinisk Kemisk Afdeling rettet henvendelse til
selskabet vedr. hurtig tests af personer, som kan udsættes for sanktioner. Det drejer sig om udgang fra
fængsler, samkvem med børn og lignende. Selskabet har i fremsendt skrivelse til det Faglige Underudvalg i
Justitsministeriet gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige heri, idet de kliniske afdelinger ikke er valideret
på samme måde som de retskemiske afdelinger. Sagen er fortsat under behandling i Det Faglige
Underudvalg i Justitsministeriet.
Herudover har DEKS henvendt sig med henblik på repræsentation af selskabet i deres bestyrelse. Det er
overvejende de retskemiske afdelinger, der benytter sig af DEKS ved validering af metoder, men ingen på
de tre retskemiske afdelinger kan afse tid til repræsentation heri, hvorfor tilbuddet er afslået.
Henvendelse fra DMS om deltagelse i nationale kliniske retningslinjer frem for deltagelse i oversættelse af en
engelsk version til samme brug. Selskabet finder ikke, at vi har nogen plads i et sådan værk, da de
retsmedicinske opgaver hovedsageligt skal udføres af retsmedicinsk kompetente personer, men at vi
selvfølgelig gerne kommer med vejledninger i, hvordan man skal forholde sig, hvis man står i situationer, hvor
man har brug for retsmedicinske kompetencer. Det synes ikke at være nogen større opgave, idet alle tre
institutter er akkrediteret og har fastlage procedurer for stort set alle arbejdsfunktioner.
Selskabets hjemmeside: Selskabets hjemmeside er under opdatering og omlæggelse. Brugerfladen vil blive
rettet meget mod speciallægeuddannelsen.
Andre opgaver for selskabet: Dansk Selskab for Retsmedicin er blevet bedt om et bidrag til Ugeskrift for
Læger, som skal omhandle særlige tiltag indenfor specialet. Det valgte emne bliver; molekylær
retspatologi.
Repræsentation af faget: Der er på de tre institutter og i selskabet enighed om, at større undervisnings- og
foredragslignende opgaver med repræsentation af faget eller repræsentation af faget i andre
underudvalg går via selskabet, som finder den rette person til at repræsentere faget.
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Kurser: Sidste års kursus omhandlede drab og forløb som et internatkursus, der blev vel overstået med
mange positive tilbagemeldinger. På ekstraordinær generalforsamling efter kurset sidste år i november blev
det besluttet, at nedlægge forårskurserne og generalforsamlingen i forbindelse hermed, og udvide
årskurserne til at være forud gået af et videnskabeligt møde, hvor selskabet åbner for muligheden af
videnskabelige indlæg og præsentationer, særligt med henblik på yngre i faget og kommende i faget
samt fagområder med relation til retsmedicin. Der vil ved disse videnskabelige møder blive uddelt to priser
for bedste posterpræsentation og foredragspræsentation, beløbet er i år sat til 5000 kr. per pris til
faglitteratur eller kongresdeltagelse.
Foreningen af yngre retsmedicinere
Der er mange yngre retspatologer på vej. Der er et ønske om et fælles forum for at øge fokus på
uddannelsen, stillingsstrukturen, lønnen, fremtidige muligheder i faget etc. Foreningen søges stiftet i tilslutning
til kommende videnskabelige møde og årskursus med efterfølgende generalforsamling i DSFR.
Nordisk kongres: Nordisk kongres er under planlægning og afholdes i Århus i år 2012. Lokaler er booket,
hoteller er booket, og kongresbureau er valgt.
Visioner: Selskabet har fortsat en del opgaver i uddannelsesmæssigt regi som selskabet ønsker at løfte bedst
muligt. Derudover er det også de videnskabelige selskabers opgaver at udstikke retningslinjer for standarder
i faget. På sigt kunne man overveje fordelene ved at kvalitetssikringsprocedurerne blev harmoniserede.

Jytte Banner Lundemose, 09.10.2009

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

