Dansk Selskab for Retsmedicin

Referat fra Generalforsamling i Dansk Selskab for Retsmedicin
Tid: d. 11. november 2020, kl. 13:30 – 14:30
Sted: https://syddanskuni.zoom.us/j/62966162688?pwd=VExQaU94aTE4N3NmSkJFUkRKdnZ5dz09

1. Valg af dirigent og referent
a. Dirigent: Peter Thiis Knudsen
b. Referent: Birgitte Schmidt Astrup
2. Beretning fra bestyrelsen
a. Formandsberetningen (Formand Peter Mygind Leth)

Dette er den sidste beretning som formand idet PL træder tilbage som formand. Det
har været et stille år, med aflyste møder, herunder årsmødet, og bestyrelsesmøder
afholdt digitalt. Årsmødet er udskudt til næste år. Sidste års årsmøde omhandlede
ulykker og ulykkesanalyse, og her var togulykken på Storebælt et naturligt fokus. En
udenlandsk oplægsholder, Winston Rasaiah, holdt oplæg om crashworthyness.
Herudover holdt de forskellige Havarikommissioner, dvs. for jernbaner, vejtrafik, det
maritime, og forsvarets flyvehavarikommission oplæg, ligesom vi hørte fra
Ulykkesanalysegruppen på OUH.
Selskabet har afgivet høringssvar om speciallægeuddannelsen. Antallet af Hstillinger nedsættes fremover til 1,5 i øst og 1 i vest pr. år.
Inspektorordningen er opstartet og det første besøg i Odense har været aflagt. To
yngre læger, Martha Haahr-sdu og Kristina Saric-ku er opstartet med
juniorinspektoruddannelsen.
I jan 2020 er selskabet blevet spurgt om muligheden for at oprette et
retsodontologisk underselskab. Dette ønske støttes af statsobducenterne, og der er
stillet ændringsforslag. (se nedenfor)
Aftale vedrørende lægevidenskabelige obduktioner mellem institutterne og Danske
Regioner blev underskrevet i september 2020. Det har været en lang proces og
DSFR vil gerne takke Jytte Banner for det store arbejde.
Der er nedsat en arbejdsgruppe ’National imaging group’ vedr. billeddannende
medier af alle slags. Og det er en mulighed at andre arbejdsgrupper kan knyttes til
selskabet, fx kardiovaskulær patologi.
Selskabet har også afgivet høringssvar vedr. epidemiloven. Man bifalder
indberetning af dødsfald til retslægeligt ligsyn analogt med erhvervssygdomme. Men
de anmeldelsespligtige sygdomme er få og definitionen i lovforslaget er vag. Vi
bifalder også at obduktioner skal foregå i retsmedicinsk regi, men har stillet
spørgsmål til finansiering.
JB spørger uddybende om det er sådan at nedskaleringen af antallet af H-stillinger
er fremrykkelse af nedskaleringsplanen fra 2025, hvilket bekræftes.
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3. Beretning fra udvalg
a. Beretning fra Y-Ret (Formand Maria Høy Henningsen)

b.

c.

d.

e.

Y-ret havde en god start på 2020 med en veloverstået masterclass i neuropatologi.
Der var gode evalueringer. Der er en ny bestyrelse med alle tre institutter
repræsenteret. Ny masterclass var i støbeskeen men arbejdet udsat pga COVID19.
Der er GF i Y-ret d. 1. december via Zoom.
Beretning fra DSFRs uddannelsesudvalg (Formand Anne Bugge)
Året har været præget af COVID19. Udvalget står til en del udskiftning idet AB
trækker sig som formand, Chris som var H-lægernes repræsentant er blevet
speciallæge og Birgitte som var bestyrelsens repræsentant, udtræder af
bestyrelsen.
Der har vært 1 møde det forgangne år. Et af emnerne var akut brug for revidering
af patologidelens logbog. Årskursusrækken er skubbet således at det er AU i 2021,
KU i 2022 og SDU i 2023. Både en ny målbeskrivelse og ny kursusrække bør være
fokusområder for det nye uddannelsesudvalg.
Beretning fra Hovedkursusleder (Christina Jacobsen)
Det har været et stille år, 2 kurser blev aflyst. Det seneste, ’retsgenetik,
kriminalteknik og findesteder’ blev udskudt og aflyst igen, da politiets
beredskabsniveau blev øget og ikke tillod gæster ved NKC i Ejby. Næste kursus er
læsionspatologi i Aarhus, SST’s retningslinjer vedr. A-kurser siger max 20 deltagere
hvilket kan overholdes. Kurset ´Retsgenetik, kriminalteknik og findesteder’ flyttes til
foråret 2021, i sept 2021 kommer retsmedicinsk radiologi.
Beretning fra Følgegruppen vedr. politiets ammunition (Peter Thiis Knudsen)
På grund af corona har der ikke været afholdt fysiske møder, men der har været et
antal skudsager siden sidst, deraf to dødsfald, hvor jeg deltog i obduktionen i et
tilfælde. Den anden opgave for mig har været nyanskaffelse af ammunition til
politiets tjenestevåben (pistol). Det var ikke muligt at deltage i afprøvning af
kandidater, da de norske myndigheder kun ville lade tre personer deltage i
undersøgelserne hos det norske politi, og jeg var nummer fire. Jeg vil snart modtage
data fra undersøgelsen, og mit bidrag vil indgå i vurderingen af den/de kandidater,
der er indsendt. Det kan dog allerede nu nævnes, at der i udbudsmaterialet er stillet
krav om et ekspanderende projektil. Jeg vil i nær fremtid skrive et lille skrift om det
nye projektil, i lighed med hvad jeg sendte ud da vi midlertidigt gik over til ACTION
EFFECT. Den nye ammunition forventes at blive indfaset i efteråret 2021. Der er
endvidere ønske om en ny tjenestepistol, men der vil jeg kun blive inddraget i det
omfang den nye pistol har indflydelse på virkningen i målet, hvilket nok er
beskedent. Dog kan der være nogle forhold ved løbet, som kan være relevante.
BSA spørger om baggrunden for ønsket om en ny tjenestepistol, og svaret er
alder/slitage af de nuværende Heckler og Kock USP compact.
DSFRs repræsentation i LVS (Julie Munkholm)
Der har kun været afholdt et enkelt møde inden COVID19.

4. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. Se bilag I
Vedtægtsændringerne vedtaget.
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5. Revision af målbeskrivelsen for I og H –læger.

Punktet stillet af JB, der gerne vil have punktet til diskussion, idet målbeskrivelsen
må anses som utidssvarende i forhold til de nuværende behov. Punktet er allerede
berørt af uddannelsesudvalget og der er enighed.

6. En opdatering på regionsobduktionerne (Jytte Banner).

Det føles som en never ending story. Arbejdet startede i 2014. Der er kommet en ny
lovgivning: Betænktning om retsmedicinske institutters varetagelse af obduktioner i
sager om PUD, specielt dem med mistanke om arvelig lidelse. Vi får allerede en stor
del, men der er et stort ønske om at systematisere og standardisere, fra både
myndigheder, kardiologer og os. Det er lykkedes med lovgivning. Ny kontrakt
mellem Danske Regioner + RI i august. DR styrer arbejdet, kardiologen Jacop Tfelt
er formand. Arbejdet går nu på at få det hele beskrevet, inkl. Vejledninger og
henvisninger. DR skal have sendt skrivelser ud til alle hospitaler etc. så de kan
bestille obduktion. Vi har ikke styrepinden. DR betaler for obduktioner, inkl.
transport. Der bliver lavet aftale om økonomi + databehandleraftale. Vi får nogle
flere obduktioner og vi henviser allerede til klinikere. Vores data bliver sundhedsdata
oploades i patobank.

7. Den geografiske fordeling af repræsentation af YL i faget ved ansættelse af nye H-læger.
Jytte Banner har stillet dette punkt. Pointerer at der er 2 læger fra AU der er
medlemmer af ansættelsesudvalget. Martin Christensen – AU – er H-lægernes
repræsentant, og han pointerer at det blev nævnt ved hans udnævnelse.

8. Forelæggelse af de reviderede regnskaber (Kasserer Chris Andersen)
Regnskaberne godkendes

9. Fastsættelse af kontingent
Fastholdes

10. Valg til formand

Lene Warner Boel- AU, vælges. Ingen andre opstiller.

11. Valg til bestyrelsen
a. 1 ordinær bestyrelsespost er på valg

Julie Munkholm – KU, vælges. Ingen andre opstiller

12. Eventuelle valg til udvalg, råd og andre tillidsposter

Valg til formand for uddannelsesudvalget, idet Anne Bugge – KU, fratræder.
Maiken Larsen – AU og Steen Holger Hansen – KU opstiller
Steen Holger Hansen vinder, og er ny formand for uddannelsesudvalget.

13. Valg af 2 revisorer og 2revisorsuppleanter

Ole Ingemann – AU og Lars Löchte – KU genvælges
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14. Eventuelt

Der spørges til revision af cirkulæret. Der enes om at Statsobducenterne tager
emnet til det nationale kontaktforum.

Med venlig hilsen,

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