Dansk Selskab for Retsmedicin

Referat fra Generalforsamling i DSFR
Tid: d. 2. november 2019, kl. 13:30 – 14:30
Sted: Auditorium 100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense
1. Valg af dirigent og referent
a. Birgitte Schmidt Astrup vælges som referent
b. Peter Thiis Knudsen vælges som dirigient
2. Beretning fra bestyrelsen
a. Formandsberetningen (Formand Peter Mygind Leth)
•

•

•

Supervisorfunktionen: Odenses speciallæger har haft et møde på Odeon, vi mangler lige
dette på skrift. Speciallægerne på AU og KU arbejder også på noget. SO’er vil
sammenskrive til en egentlig kompetencebeskrivelse.
Ligsyn: Peter Leth har haft en snak med Anette Petri fra SST. Der er flere forslag man
kunne arbejde på, eksempelvis en CT-skanning i forbindelse med ligsynet. Dette vil kræve
centralisering af ligsynene. Maiken Kudahl Larsen anfører at det økonomiske perspektiv
må være vigtigt. PL er enig og tilføjer at det er et problem at vi ikke har kvalitetssikring af
perioden før obduktion.
Presseetisk udvalg: Det virker til at institutterne overholder udvalgets vejledninger. SDU
har fx afvist udtalelser i Meng sagen. Holdningen er at reglerne er gode.

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

b.
c.

d.

Y-ret har 10-års jubilæum!
Der har været afholdt generalforsamling med valg til bestyrelsen. Bestyrelsen
konstitueredes således:
• Formand: Maria Høy Henningsen (KU)
• Næstformand: Athamaica Ruiz Oropeza (KU)
• Kasserer: Chris Andersen (AU)
• Sekretær: Lykke Schrøder Jakobsen (KU)
• Ordinært bestyrelsesmedlem: Trine Skov Nielsen (AU)
• Suppleant: Marie Kroman Palsøe (KU)
• Suppleant: Martha Haahr (SDU)
• Der er en god økonomi i Y-ret.
Beretning fra DSFRs uddannelsesudvalg (Formand Anne Bugge)
• Uddannelsesudvalget har ikke haft møder, men påtænker møder i kommende
år.
Beretning fra Hovedkursusleder (Christina Jacobsen)
• Der har i år været afholdt 3 specialespecifikke kurser: klinisk retsmedicin 2 og
Patologisk anatomi 1a i Aarhus i foråret, Patologisk anatomi 1b i Odense i
efteråret. Senere i 2019 afholdes Patologisk anatomi 2 i Kbh. Som et led i
Patologisk anatomi 1b i Odense blev Y-rets kursus i neuropatologi inddraget
som en kursusdag for kursisterne i hoveduddannelsen. Der er fordele og
ulemper ved dette. Kursisterne sikredes et højt niveau, men tidsmæssigt gik
det lidt ud over det øvrige emner.
Beretning fra Følgegruppen vedr. politiets ammunition (Peter Thiis Knudsen)
• Følgegruppen vedrørende politiets ammunition har kun haft få sager, og ingen
dødsfald, det sidste år, hvilket er en god ting. Derimod har der været en del
aktivitet på forsøgsfronten, med afprøvning af forskellige typer ammunition til
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politiets 5,56 x 45 mm rifler – der i militær sammenhæng kaldes M/10. Der vil i
forbindelse med kontraktfornyelse af den alm. 9 mm tjenestepistols ammunition
blive afholdt en ny serie forsøg, men tidspunkt og form er ikke afgjort endnu.

e. DSFRs repræsentation i LVS (Julie Munkholm/Kristine Boisen-Olsen)
•

4.
5.
6.
7.
8.

Da DSFR ikke har over 100 lægelige medlemmer har vi fortsat kun en
repræsentant i de Lægevidenskabelige Selskaber. Dette er Julie Munkholm, KU.
Der har ikke været afholdt møder siden JM valgtes ind, men der er et møde
senere i november som JM vil deltage i.
Forelæggelse af de reviderede regnskaber (Kasserer Chris Andersen)
a. Fremlægges af 2018’ kasserer Michael Hardt-Madsen. Regnskabet viser et 2018-underskud
på 23.811,66 kr. Den samlede kassebeholdning er således 325.120,98 kr.
Fastsættelse af kontingent
a. Fastholdes
Valg til bestyrelsen
a. 1 ordinære bestyrelsespost er på valg
• Søren Christoffersen genvælges
Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
• Ole Ingemann Hansen, AU og Lars Löchte-Larsen, KU
• Suppl. er Martin Rune Christensen, AU og Asser Thomsen, AU
Eventuelt

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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