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Ovenstående er eksempler på overskrifter i dagspressen efter overfald. Men er begrebet ”livsfare” kun 

noget, som pressen skriver om eller er det også noget, som retssystemet beskæftiger sig med? Hvordan 

vurderer man, om en person har været i livsfare? Og hvad betyder livsfare overhovedet? 

 

De retsmedicinske vurderinger af hvor farlige skaderne efter knivstik eller skud har været, har betydning 

for det retslige efterspil. 

Det er det vigtigste budskab fra min ph.d.-afhandling Retsmedicinske livsfarevurderinger – fra traumecenter 

til retssal. 

I ph.d.-projektet undersøgte vi, om der var en sammenhæng mellem alvoren af de retsmedicinske 

livsfarevurderinger og andelen af tiltaler og domsfældelser. Vi fandt, at jo mere alvorlig livsfarevurderingen 

var, jo flere sager endte med, at der blev rejst tiltale mod en sigtet gerningsperson og at denne blev kendt 

skyldig. Omvendt så vi, at andelen af sager med frifindelse faldt med stigende alvor af livsfarevurderingen. 

Vores fund understreger vigtigheden af, at de retsmedicinske livsfarevurderinger foretages på samme 

måde, uanset hvor i landet forbrydelsen begås. 

 

 

 

SAMFUND 

Knivstik i maven bragte offer i livsfare 
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Neutralitet og objektivitet 

I Østdanmark bliver der hvert år lavet over 800 retsmedicinske undersøgelser af levende personer, der er 

15 år eller derover. To ud af tre undersøgelser er af ofre for grov vold og/eller seksualforbrydelser. Den 

sidste tredjedel er undersøgelser af mistænkte eller sigtede gerningspersoner til disse forbrydelser. I 

Politiets efterforskning bruger de bl.a. den retsmedicinske livsfarevurdering til at vurdere, hvilke 

paragraffer i Straffeloven, som de kan sigte en mistænkt gerningsperson efter. 

Den ulige fordeling af henholdsvis offer- og gerningspersonsundersøgelser betyder, at retsmedicineren ikke 

altid undersøger begge parter i en sag. Ved hver retsmedicinsk undersøgelse repræsenteres begge parter i 

sagen og de retsmedicinske fund og konklusioner kan bruges både i Politiets efterforskning og af 

Anklagemyndigheden samt forsvarsadvokaterne under retssagen. 

Det betyder, at det er meget vigtigt, at retsmedicinerne forholder sig neutrale og objektive. Det sikrer man 

bl.a. ved at lave standardiserede undersøgelser og ikke at have et behandlingsansvar eller være ansat ved 

Politiet. 

 

 

 

 

 

Evidens: Ingen endegyldige beviser, men sandsynliggørelse af hypoteser 

En af grundstenene i natur- og sundhedsvidenskabelig forskning er at lave hypoteser og teste dem for at se, 

om man kan forkaste dem igen. Sammen med andre forskningsfelter har retsmedicinsk forskning dog den 

udfordring, at vi ikke kan lave store randomiserede case-kontrolstudier, hvor forsøgsdeltagerne tilfældigt 

udvælges til intervention A eller B. Det vil fx være uetisk at tilfældigt udvælge patienter til ikke at modtage 

behandling, så man kan se, om de dør af de påviste skader på kroppen. I stedet for dette studiedesign, kan 

man lave forskning på baggrund af data, der er indsamlet i registre over en længere periode. 

I ph.d.-projektets andet studie undersøgte vi sammenhængen mellem de retsmedicinske 

livsfarevurderinger og et klinisk værktøj, som bliver anvendt på Rigshospitalet, og er et estimat for 

sandsynlighed for overlevelse. Vores hypotese var, at sandsynligheden for overlevelse blev mindre, jo mere 

alvorlig den retsmedicinske livsfarevurdering var. 

Vi fandt, at data fra Rigshospitalets traumedatabase understøtter retsmedicinerens vurdering af, om 

offeret har været i livsfare. 

For at vores fund har værdi, kræver det dog at alle retsmedicinske livsfarevurderinger er lavet på samme 

måde – og hvordan sikrer man, at forskellige retsmedicinere vurderer sagerne ens? 

 

 

”Hvordan kan du være sikker 

på, at offeret var i livsfare?” 

Forsvarsadvokat ”Hvad var der sket, hvis offeret 

ikke havde fået behandling?” 

Anklager 
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Den retsmedicinske metode til vurdering af livsfare 

I Danmark anvender alle retsmedicinere den samme metode, når de vurderer om skader på kroppen har 

været livsfarlige. Metoden indeholder kriterier, der er baseret på faglitteratur, som rapporterer om 

dødelige udfald efter overfald (fx med en kniv) og viden om det hyppigste naturlige forløb af forskellige 

skader på kroppen, hvis man ikke behandlede skaden lægeligt (fx at man kan få bughindebetændelse efter 

en skade på tarmen). 

I ph.d.-projektet lavede vi et kvalitetstjek af den landsdækkende metode. Vi undersøgte, hvor enige 

forskellige retsmedicinere er med hinanden om alvoren af de dokumenterede skader på ofrene. 

Vi fandt, at metoden sikrer, at forskellige retsmedicinere kommer frem til samme konklusion. 

 

Konklusion 

Et af hovedformålene med retsmedicinske undersøgelser af ofre for vold er at foretage objektive, 

videnskabeligt funderede vurderinger, som bruges i det juridiske system; både i politiets efterforskning og i 

det retslige efterspil. For at sikre objektive vurderinger skal metoderne være robuste. Det er vigtigt for 

retssikkerheden, at man kan have tillid til, at alle sager vurderes ens – uanset landsdel og uanset om man 

har været udsat for en forbrydelse eller er tiltalt for at have begået den. 

Gennem ph.d.-afhandlingens tre studier fandt vi, at den retsmedicinske metode til vurdering af livsfare er 

robust og understøttet af registerdata samt at de vægtes som betydningsfulde for det juridiske system – og 

hver især har de tre studier belyst aspekter af de retsmedicinske livsfarevurderinger – fra traumecenter til 

retssal. 

 

 

 


