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Faglig profil for specialet retsmedicin
Retsmedicin er et diagnostisk og vurderende speciale, der overvejende har
myndighedsopgaver med justitsvæsenet som hovedaftager. Specialet
kræver viden og færdigheder inden for retspatologi,
personundersøgelsesteknik og sporsikring, kriminalteknik, patologisk
anatomi og histologi, obduktionsteknik, retskemi, retsgenetik, retsantropologi samt erklæringsudformning.
Specialets erklæringer og undersøgelser danner basis for politiets efterforskning og grundlag for de efterfølgende
juridiske og sociale vurderinger.
Retspatologi omfatter findestedsundersøgelser, det vil sige undersøgelser af mistænkelige dødsfald på findestedet,
samt retslægelige ligsyn og obduktioner. Ved de retslægelige obduktioner er det retsmedicinerens opgave at belyse
årsagssammenhænge og afklare dødsmåde og dødsårsag samt sikre dokumentation.
Klinisk retsmedicin omfatter den retslægelige undersøgelse af voldsofre, herunder personer udsat for drabsforsøg,
vold, voldtægt, børnemishandling, incest og tortur, samt personer som er mistænkt eller sigtet for en kriminel handling.
Retsmedicinerens opgave er at sikre dokumentation af læsioner, sporsikring og vurdering af læsioners
opståelsesmåde og farlighed. Arbejdet foregår i samarbejde med politiets kriminalteknikere og andre fagpersoner med
ansvar for pleje og behandling.
Retsmedicinere indkaldes desuden i specielle sager som ekspertvidner i retten.
Enhver retsmedicinsk undersøgelse afsluttes med udfærdigelse af en erklæring til retslig brug eller til brug for
forskellige myndigheders sagsbehandling.
Speciallæger i retsmedicin er ansat ved de retsmedicinske institutter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet
og Syddansk Universitet. Med tilknytningen til universiteterne følger arbejdsopgaver inden for forskning og
undervisning af lægestuderende.
På grund af arbejdets karakter er der på alle tre institutter døgn-vagtforpligtelse, overvejende til personundersøgelser,
men også findestedsundersøgelser og akutte obduktioner foretages i vagten. Vagthyppigheden og vagtbelastningen er
forskellig på de tre institutter fra 5 - 10 skiftet vagt.
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Kompetencer, ønske om viden og evt. erfaring, der efterspørges hos kommende speciallæger i
faget.
Lægen skal:
- udvise evne for / - kunne / - være / - have / - vise interesse for

Medicinsk ekspert:
•

god iagttagelsesevne, herunder god mønstergenkendelse

•

evne til at dokumenterer en mængde små detaljer uden at miste overblikket

•

gode sproglige evner

•

være fingernem (skal kunne håndtere redskaber, remedier og lignende ved obduktioner og ved
personundersøgelser på faglig forsvarlig måde)

•

udvise fantasi ved tolkningen af fund – kunne forestille sig en situation og heraf forudsige, hvilke fund det vil være
relevant at lede efter

•

vilje til at komme til bunds i en sag, herunder evne til at vurdere en sag fra flere sider, før den endelige konklusion

•

villighed til at opgive en konklusion, hvis denne senere viser sig uholdbar

•

høj personlig integritet, herunder styrke til at modstå udefra kommende interessenters forsøg på at påvirke den
retsmedicinske vurdering

•

god social forståelse og empati, men samtidig være uhildet/neutral ved udfærdigelsen af den retsmedicinske
erklæring

•

god indsigt i almene samfundsforhold

•

tilstræbe faglig udvikling
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Kommunikator / samarbejder:
•

gode kommunikations- og formidlingsevner

•

interesse for at undervise og formidle

•

arbejde i teamstruktur med egen og andre personalegrupper

•

deltage i multidisciplinært samarbejde

•

forklare på dansk såvel skriftligt som mundtligt lægefaglige vurderinger, så de forstås af jurister og lægfolk i en
retssag

Akademiker:
•

informationssøgning i forbindelse med den diagnostiske proces

•

udvise videnskabelig forståelse og evner som forsker

•

søge forskningstræning og indgå i forskningsteams

Leder:
•

påtage sig relevant faglig ledelse

•

strukturere og prioritere egen tid og arbejdsopgaver

Sundhedsfremmer:
•

kunne videreformidle viden erfaret gennem arbejdet som retsmediciner, til fremme af almenhedens vel

•

efterleve hygiejniske retningslinier i dagligt arbejde

Formand:
Vicestatsobducent, Ph.D.
Jytte Banner Lundemose
Retsmedicinsk Institut,
Retspatologisk afdeling, Aarhus Universitet
E-post: jb@forensic.au.dk
Telefon: +4586125677

Kasserer:
Overlæge
Michael Hardt-Madsen
Patologisk Institut, Sygehus Fyn Svendborg
E-post: Hardt-Madsen@get2net.dk
Telefon: +452621 5802

Sekretær:
Afdelingsleder, Retskemisk Afdeling
Dorte Rollmann
Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet.
E-post. drollmann@health.sdu.dk
Telefon: +456550 3008

Dansk Selskab for Retsmedicin
06.02.02/ DR

Professionel:
•

ansvarlig og pålidelig

•

udvise omhu

•

træffe beslutning på et efter erfaring i specialet forventet niveau

•

være bevidst om egne muligheder og begrænsninger

Procedure for udvælgelse til hovedstilling i specialet
Introstillingen skal være afsluttet på tiltrædelsestidspunktet for hoveduddannelsesstillingen. Såfremt introstillingen ikke
er afsluttet på ansøgningstidspunktet for hoveduddannelsesstillingen, skal der foreligge en udtalelse fra
ansættelsesstedet for introduktionsstillingen. Af udtalelsen skal det fremgå, at introduktionsstillingen forventes afsluttet
og godkendt senest på det tidspunkt, hoveduddannelsesstillingen skal begynde.
Den uddannelsessøgende vil blive indkaldt til strukturerede ansættelses-samtaler med indstillingsudvalget. I udvalget
sidder repræsentanter fra de tre retsmedicinske institutter og fra de involverede patologi afdelinger, to repræsentanter
fra Dansk Selskab for Retsmedicin, samt en repræsentant fra Yngre Læger og en fra de uddannelsessøgende.
Efter indstillingsudvalgets valg af ansøger til hoveduddannelsesstillingen skal indstillingen godkendes af de respektive
universiteters dekaner, da to års ansættelse sker efter overenskomst med Danske Regioner og to år med ansættelse
efter universitets overenskomst.
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