Dansk Selskab for Retsmedicin

Referat fra Generalforsamlingen i Dansk Selskab for Retsmedicin
Tid: d. 3. november 2018, kl. 13:30 – 14:30
Sted: Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
a. Peter Thiis Knudsen vælges som dirigent
b. Birgitte Schmidt Astrup vælges som referent
2. Beretning fra bestyrelsen
a. Formandsberetningen (Formand Peter Mygind Leth)
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Sidste årsmøde blev afholdt i Aarhus. Emnet var klinisk retsmedicin og den voldsramte person.
Der var 106 deltagere. Stor ros til arrangørerne. Næste årsmøde bliver i Odense og kommer til
at omhandle Ulykker og Havarikommissioner.
Der har været afholdt to bestyrelsesmøder, og behandlet en række sager. Eksempelvis
Grønlandsobduktioner, Pludselig uventet død, cirkulærerevision, standardisering institutterne
imellem og ekspertanerkendelse.
Steen Holger Hansen, KU, er uddannet inspektor, yderliggere en inspektor ønskes. SST
afholder løbende nye inspektorkurser.
Vedrørende det specialespecifikke udvalg, så selskabet kontaktperson er langtidssygemeldt.
Uddannelsesstillinger – antallet er udvidet i Kbh, i årene 2018-20 med tilhørende introstillinger.
To HU-stillinger er besat. Dertil kommer 2 stk i vest i 2020.
Videreuddannelse til ekspert. SO’erne har afholdt møder, og de er i gang med at udarbejde
formelle retningslinjer.
Ny aftale om retsmedicinsk virksomhed i Grønland. Træder i kraft 1. jan. 2019.
Bestyrelsen har modtaget henvendelse om ønske om støtte til uddannelse i Padua. Dette er
afvist, men man har besluttet ikke at være afvisende overfor støtte. Uddannelsesudvalget
udarbejder retningslinjer for uddeling af støttekroner.
Lovforslag om obduktioner i forbindelse med pludselig uventet død < 50 blev sendt i høring og
Jytte Banner udarbejdede svar. Træder i kraft 1.jan 19, men der vil nok være en
implementeringsproces.
Bestyrelsen har gennem Peter Thiis Knudsen udsendt en ’Vejledning om håndtering af
projektiler og fragmenter’
Der er afgivet høringssvar til søgning om data i implantationsregister.
Selskabet har udpeget Martin Roest Christiansen og Maiken Kudahl Larsen til
ansættelsesudvalget.
Peter Leth anfører at vi bør udføre lobbyarbejde for at få ligsyn til retsmedicinen.

3. Beretning fra udvalg
a. Beretning fra Y-Ret (Formand Mette Schou)
•
•
•
•

b.
•

Det seneste år har været travlt. Der har været afholdt kursus i postmortel biokemi og der var
stor tilslutning til kurset. Y-ret fik støtte fra DSFR til to udenlandske undervisere.
Y-ret har stadig god økonomi.
Nye forslag til temadage er f.eks. neuropatologi eller temadag med krisepsykologi.
Generalforsamling afholdtes d. 30. november. Bestyrelsen består nu af Mette Schou, SDU som
formand. Chris Andersen AU som kasserer, Lykke Schrøder Jakobsen KU, Atamaica Ruiz KU
og Trine Skov AU som ordinære medlemmer, Maria Henningsen KU som 2-årig suppleant og
Kristina Saric KU som 1-årig suppleant.
Beretning fra DSFRs uddannelsesudvalg (Anne Bugge)
Der har været afholdt møde om årskursusrække. 2019 i Odense: Havari og ulykker. 2020
Århus: Billeddiagnostik og 2021 Kbh: ikke helt fastlagt, men evt kriminalteknik
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tlf. +45 6550 3003

Kasserer
Speciallæge, konsulent
Michael Hardt-Madsen
Faaborgvej 130
5250 Odense SV
e-post: mh-m@dadlnet.dk
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c. Beretning fra Hovedkursusleder (Christina Jacobsen)
•

•
•
•
•
•

d.
•
•
•

•

e.
•
•

I 2018 afholdtes to kurser. Retsmedicinsk radiologi, odontologi og jura samt Kliniks
retsmedicin (voksne) Næste år afholdes anatomi a og b, og børneobduktioner. I 2020
afholdes kurset om gerningssteder og herefter starter forfra.
Der er fokus på de pædagogiske metoder med indførelse af varieret, ny pædagogik og
mere interaktiv undervisning.
Der er foretaget tilpasning af undervisningen til målbeskrivelsen og justering af
målbeskrivelsen.
CJ har været til temadag hos SST om kurser og økonomi. Der er nye penge til
undervisningsassistenter, kompetenceopnåelse.
Man kan overveje princippet bag delkursuslederes udvælgelse, fx skiftede man i neurologi
skiftede alle ud og slog stillingerne op.
Alexandra Gheorge spørger om datoerne kan blive meldt ud lidt tidligere. Heldigvis er der
allerede fastlagte datoer for hele 2019. Listen ligger på SST hjemmeside. Kommer på
selskabets hjemmeside.
Beretning fra DSFRs presseetiske udvalg (Steen Holger Hansen KU)
Udvalget blev bedt om ideer og tanker.
Søren Christoffersen, SDU, Maiken Kudahl Larsen AU og Steen Holger Hansen KU så på de
regler der fandtes på institutterne i forvejen, og universiteterne havde forskellige regler.
Et forslag fra udvalget blev behandlet på et bestyrelsesmøde, og vigtigste komponent er et
forslag om udpegning af en pressetalsmand på eget institut i skarpe sager, og ingen udtalelser
fra andre institutter.
Dernæst en henstilling til omtanke på sociale medier. Udvalget henstiller til at man afholder sig
fra f.eks. at like problematiske ting om verserende sager, og ikke udtrykker holdninger der
direkte kan have indflydelse på verserende sager og udgøre en person/institut inhabilitet.
Eksempelvis et opslag der ytrer ønske om en specifik kendelse i en bestemt sag, bør ikke
likes.
DSFRs repræsentation i LVS (Peter Mygind Leth SDU)
Peter Leth har ikke været aktiv i LVS.
DSFR har en størrelse der kan bære to repræsentanter

4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber (Kasserer Michael Hardt-Madsen)
a. Gode regnskaber.
b. Men bladet har tom kasse.
c. 250.000 i anfordringskonto. Og overskud på knap 100.000.
d. Michael Hardt-Madsen går på pension og revisor Birgitte Kringsholm stopper også
5. Fastsættelse af kontingent
a. Uændret kontingent.
6. Valg til bestyrelsens formandspost
a. Peter Leth genvælges
7. Valg til bestyrelsen
a. 3 ordinære bestyrelsesposter er på valg
•

b.
•

Maiken Kudahl AU og Kristine Boisen-Olsen KU genopstiller og genvælges. Martin Roest
Christensen AU, tidl suppleant, vælges som ordinært medlem.
1 suppleant er på valg
Chris Andersen AU vælges som suppleant.

8. Valg af formand for uddannelsesudvalget
a. Anne Bugge KU vælges
Formand
Statsobducent, professor, dr.med.
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9. Valg til uddannelsesudvalget
a. 2 ordinære poster på valg
•

Ingen valgtes

10. Eventuelle valg til udvalg, råd og andre tillidsposter
a. 2 repræsentanter til LVS, De LægeVidenskabelige Selskaber. Bemærk at vi har nået en
•

b.
•

c.
•

størrelse hvor vi har 2 repræsentanter.
Julie Munkholm og Krstine Boisen-Olsen begge KU vælges
Speciallæge til indstillingsudvalget til Hoveduddannelsesstillinger.
Maiken Kudahl Larsen AU genopstiller og vælges
Inspektor fra Vestdanmark, dvs. en speciallæge fra AU eller SDU.
Maiken Kudahl Larsen AU vælges

11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
a. Ole Ingenmann AU fortsætter og Lars Löchte Larsen KU vælges.
b. Martin Roest Christensen AU og Asser Thomsen AU fortsætter som revisorsuppleanter
12. Eventuelt
a. Scandinavian Journal (Niels Lynnerup KU) Kristian Linnet er nu chefredaktør. Han har rykket

b.

for betaling fra Norge og de har betalt, medens Sverige ikke har ladet høre fra sig. Lars Uhlin
fra Norge er blevet medredaktør. Bladet er blevet online med et nummer pr år, udgifter 15000
Dkr pr år. Det er forlaget Gruyter der står for udgivelsen.
Følgegruppe for politiammunition: (Peter Thiis, SDU) Flere personer er ramt af politiet i det
forgangne år og Thiis gennemser personundersøgelseserklæringerne på vegne af DUP’en.
Politiet har indført ny riffelammunition. De overvejer i øjeblikket om Action 3 pistolammunitionen
skal fortsætte.

Formandsberetning er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.forensic.dk under ”Dokumentsamling”.
Forslag fra medlemmer skal være selskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen jf. § 5, stk.
Med venlig hilsen,

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