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Retsmedicinsk Institut i Odense lancerer hermed 
et NYHEDSBREV. Vi vil informere om, hvad der 
sker her i huset. Det er tanken, at nyhedsbrevet 
skal udkomme tre gange om året. 

 

Ny retsmedicinsk lærebog 

3. udgave af nordisk lærebog i retsmedicin, som 
redigeres af professor Jørgen Lange Thomsen, er 
netop udkommet på FaDls forlag. Bogen er 
udvidet med flere nye kapitler. ISBN 978-87-
7749-714.8. 

  

 

 

Der dør for mange sindslidende 

Hvorfor har sindslidende mennesker en højere 
dødelighed og en højere sygelighed end resten af 
befolkningen? Dette spørgsmål vil nu blive 
genstand for en landsdækkende undersøgelse 
SURVIVE. Forskningsindsatsen skal bygge på data 
fra obduktioner af 500 afdøde med psykisk 
sygdom gennem to år. Her ved Syddansk 
Universitet vil speciallæge i retsmedicin Anne 
Bugge bidrage med et ph.d.-projekt, som 
fokuserer på de somatiske sygdomme. Usund 
livsstil, brug og misbrug af medicin, illegale 
stoffer og alkohol vil blive registeret, og en række 
risikomarkører som blodsukker, kolesterol, BMI 
og infektionstal vil blive målt. SURVIVE søger at 
tilvejebringe en viden, som kan anvendes til 
behandlings- og forebyggelsesmæssige tiltag 
blandt levende med psykisk sygdom. 

 

 

Phd-forsvar 31. oktober 2013 kl. 14.00 

Læge Birgitte Schmidt Astrup forsvarer sin ph.d.-
afhandling ”Den retsmedicinske gynækologiske 
undersøgelse – på vej mod yderligere evidens-
basering”. Forsvaret finder sted i Auditoriet, J.B. 
Winsløws Vej 25, 5000 Odense C, kl. 14.00. Efter 
handlingen er der reception cirka kl.  16.30. 



 

 

Skunkhøsten 

Retskemikere fra instituttets retskemiske afdeling 
medvirker gerne ved politiets aktioner mod 
skunklaboratorier og hash-frilandsproduktioner. 
Sædvanligvis er findestederne nedlagte eller 
bortforpagtede landejendomme langt fra alfarvej, 
og er ofte meget professionelt drevet med 
importerede plantefrø, eltavler og vækstmedier. 

Vores opgave er, at bistå med sortering og 
udvælgelse af planter i rette vækststadier og fra 
forskellige lokaliteter på findestedet, så de 
internationalt anerkendte udvælgelseskriterier 
følges. Det er ikke udsædvanligt, at der findes 
planterester, rødder, dyrkningsmedier med mere 
på lofter, i kældre og tilstødende lokaler, som 
bidrager til det samlede billede af findestedets 
produktionsevne. Vores deltagelse i høstaktioner 
gør, at vi i højere grad kan vurdere graden af 
findestedets professionalisme, til gavn for den 
efterfølgende sagsbehandling. Vi har erfaring for, 
at vi ofte bliver indkaldt i retten i sager, hvor vi 
netop har deltaget i høstaktionen. 

 

 

 

Årsmøde om tortur 

Dansk Selskab for Retsmedicin holder sit årsmøde 
i Odense til november. Emne: Tortur. Info her. 

 

 

 

 

Nyt børnehus 

 

 

 

Den 1. oktober 2013 åbnede Det Regionale 
Børnehus Syd, som det fulde navn er, i daglig tale 
Børnehus Syd eller bare Børnehuset. Det skulle i 
sin oprindelige form samle alle aktiviteterne 
vedrørende børn udsat for overgreb ved, at 
betjene de kommunale myndigheder, både 
socialrådgivere og psykologer, politi, børnelæger 
og retsmedicinere. Desværre er der hverken tid 
eller råd til, at alle interessenterne kan være i 
huset, så børnelæger og retsmedicinere må 
fortsat sammen undersøge børnene på OUH. Til 
gengæld har OUH investeret i nye lokaler til de 
fælles undersøgelser. Disse giver dels bedre plads 
og meget moderne udstyr, dels fritager de os fra 
at skulle tage hensyn til, at undersøgelseslokalet 
har andre primære funktioner, som det har været 
tilfældet i Børneambulatoriet. Så selv om vi ikke 
er helt ved vejs ende – måske kunne det blive i 
det nye OUH – så er vi kommet et godt stykke, og 
vi ser frem til samarbejdet med de andre 
faggrupper i Børnehuset og OUH.  

 

http://www.forensic.dk/?pageid=05_view_courses&cid=49

