Fælles kursusdag Y-RET og FYPA
OBDUKTIONER
Fredag den 26. oktober 2012 kl. 10.00-16.00
Teilum auditorium B, Rigshospitalet

Foreningen af yngre
retsmedicinere
Arrangementet er støttet af Dansk
Selskab for Retsmedicin og DPAS

Program

Praktiske oplysninger

09.30-10.00

Velkommen til de morgenfriske. Kaffe og brød.

10.00.-12.30

Retslægelige forhold vedrørende obduktioner - Grænsezoner
mellem obduktioner på patologisk afdeling og obduktioner på
retsmedicinsk Institut
Hvad skal man som patolog være opmærksom på ved fx den
udvendige undersøgelse? Hvornår kan man som patolog afvise en
obduktion? Hvornår skal/kan man som patolog ringe og spørge en
retsmediciner til råds?

Tid: Fredag d. 26. oktober 2012 kl. 10.00-16.00

Sted: Teilum auditorium B, Rigshospitalet
Frederik V's vej 11, 2100 København Ø

Foredragsholder: Jytte Banner og Ulrik Baandrup
Specialundersøgelser i forbindelse med obduktioner
Hvilke ekstraundersøgelser kan man lave på de patologiske
afdelinger og hvordan?
Smitteobduktioner og forholdsregler. Særlige forhold ved hjertedød.

Deltagergebyr: 150 kr.

Patologer tilmelder sig hos Rikke Karlin Jepsen på e-mail:

Foredragsholder: Ulrik Baandrup

rke.doc@gmail.com senest fredag d. 12. oktober 2012.

Paneldiskussion
Grænsezoner mellem obduktioner i patologisk/retsmedicinsk regi.
Udveksling af erfaringer.

Husk at oplyse navn, stilling og evt. deltagelse i det sociale arrangement.

Betaling senest d. 12/10-2012:

12.30-13.15

Frokost

13.15-16.00

Børneobduktioner på patologiafdelingen.
Hvad adskiller sig fra voksenobduktioner? Hvem er interesserede i
børneobduktionerne?
Hvad ønsker lægerne/forældrene at vide?
Etiske problemstillinger.

Danske Bank: reg. nr. 3000 konto nr. 4190008215
IBAN: DK21 3000 4190 0082 15
SWIFT-BIC: DABADKKK
Husk at anføre ”FYPA kursusdag 2012” samt navn på kursusdeltager.

Foredragsholder: Lisa Leth Maroun

BEMÆRK: Ved framelding senere end d. 19/10-2012 mistes retten til

Retsmedicinere tilmelder sig hos Lisa Michaelsen

Børneobduktioner på retsmedicinsk institut
Hvem bliver obduceret på retsmedicinsk institut? Retsmedicinske
problematikker? Hvornår skal man som patolog være opmærksom og
kontakte retsmedicinsk institut?

(lisamichaelsen@gmail.com) og betaler også særskilt.

Foredragsholder: Steen Holger Hansen

Socialt arrangement i tilslutning til temadagen:

Paneldiskussion (kl. ca. 15.00)
Hvordan ser fremtidens arbejdsfordeling ud? Hvordan skal
samarbejdet mellem patologiafdelingerne og de retsmedicinske
institutter se ud? Skal retsmedicinerne lave alle obduktionerne og
patologerne al mikroskopien? Hvad er obduktionens formål?

refusion af deltagergebyret.

Nørrebro Bryghus, Ryesgade 3, 2200 København N
(dækkes af kursusdeltager selv).

Evaluering
16.30-

Fyraftensøl på Nørrebro Bryghus

