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Formel pædagogisk uddannelse
1983: Internatskursus i ledelse og pædagogik. Kurset omfattede undervisningspraktik og
videoøvelser (45 timer), Forsvarets Sanitetsskole
1999: Kursus i universitetspædagogik for vejledere og adjunkter (internatskusus), Sandbjerg Gods i Sønderjylland, 11.08‐14.08 1999.
2003: Kursus om etablering af undervisningshjemmeside, IKT-‐pædagogisk værksted, Victor
Albeck bygningen d. 18.marts 2003. Helle Meldgaard, professor Henning Nølke og lektor Anne Ellerup Nielsen.
2011: Videreuddannelsesregion Syd. Kursus i vejledning, feedback og evaluering i
speciallægeuddannelsen.
2011: Kursus I pædagogik, læring og formidling I de specialespecifikke kurser. Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus
Universitet (12. – 13. december 2011). Arrangør: Center for Medicinsk Uddannelse, Århus Universitet.
2012: Kursus for hoved-‐ og delkursusledere: ”Kursusledelse og kompetencevurdering I de specialespecifikke kurser” –
efterår 2012, Comwell Korsør. Arrangør: Center for Medicinsk Uddannelse, Århus Universitet (12. – 13. december 2012).

Uddannelsesadministrative opgaver
Siden 2009 hovedkursusleder for speciallægeuddannelsen I retsmedicin.
Siden 2012 undervisningsansvarlig og tovholder for modul 13 ”Lægen, loven og samfundet” ved
retsmedicinsk institut, Syddansk Universitet.

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Undervisning af lægestuderende i patologisk anatomi (introduktion og
obduktionsdemonstrationer), Odense Universitetshospital, forårssemester 1993.
Undervisning af lægestuderende i retsmedicin (forelæsninger og obduktionsdemonstrationer)
siden 1993 (Aarhus Universitet og Syddansk Universitet)..

Tilrettelægger af og underviser af årligt kursus for brandfolk i retsmedicinske forhold ved brand
1994-‐2002, Aarhus Universitet.
Undervisning af jurastuderende ved årligt kursus i retsmedicin 1997-‐2002, Aarhus Universitet. Tilrettelægger af og
underviser ved årligt obligatorisk kursus for lægestuderende (”introduktion til
forskningsbaseret studium”) 1997-‐2003.
Underviser ved ”Teoretisk Kursus i Samfundsmedicin” (A-‐kursus) for embedslæger 1999, 2000 og
2001.
Underviser ved postgraduat kursus for læger i klinisk retsmedicin, Fuglsøcenteret, 24.-‐25. marts
2000.

Censor ved den lægevidenskabelige embedseksamen i patologisk anatomi fra 1995 – 1998 og
2006-‐.
Censor ved den lægevidenskabelige embedseksamen i retsmedicin siden 2006.
Censor ved mundtlig eksamen i retsmedicin for udenlandske læger 1997-‐2001 (2 gange om året), Aarhus Universitet.
Eksaminator ved den lægevidenskabelige embedseksamen i retsmedicin ved Aarhus Universitet
1997-‐2002.
Eksaminator ved mundtlig eksamen i retsmedicin for udenlandske læger ved Aarhus Universitet
1997-‐2001 (2 gange om året).
Tilrettelægger af skriftlig tentamen i medicinallovgivning for udenlandske læger maj og december
2002 samt maj og november 2003, Aarhus Universitet.
Vejleder for medicinstuderende ved forskningsmetodologisk opgaver (2002: traumatisk subarachnoidal blødning, 2003:
elektricitetsdødsfald, 2014: sammenligning af OSCT og histologi).
Censor ved forskningsmetodologisk opgave (2004: Beskrivelse af selvmord og selvmordsforsøg blandt
2.generationsindvandrere i Danmark af stud.med. Casper Vinther, vejleder lektor Ingrid Bayer Kristensen).
Medtilrettelægger af og underviser ved kursus i medicinallovgivning for udenlandske læger, Syddansk Universitet, april
2004.
Vejleder (mentor) for yngre læge under uddannelse i retsmedicin ved Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet 2006 ‐9.

Vejleder for radiografelev i forbindelse med specialeopgave om post-‐mortal computer tomografi
2006-‐7.
Tilrettelægger af og underviser ved kursus ”Imaging in Forensic Science”, Danish Society of
Forensic Science, Hotel H.C.Andersen, Odense, 2. – 3. november 2007.
Bedømmer ved PhD afhandling fra Aarhus Universitet 2008: ”Assessment of the importance of forensic examination for
victims of sexual violence – emphasis on legal consequences and prevention of postassault trauma” af Ole Ingemann-‐
Hansen.
Siden 2009: Underviser ved kurser ved speciallægeuddannelsen i retsmedicin (emner: varme-‐ og kuldedødsfald,
branddødsfald, elektricitet, død ved fastholdelse, computer tomografi af abdomen).
Siden 1994 talrige populærvidenskabelige foredrag i Ungdommens Naturvidenskabelige forening, Liberalt
Oplysningsforbund og andre.

Metoder, materialer og redskaber
Redaktør af afsnittene om de lægevidenskabelige og naturvidenskabelige studier i ”Dansk
Studiehåndbog”, 893 sider (udsendt til alle gymnasie-‐ og HF-‐elever), STS-‐forlag, København
1978.
Leth P: forfatter til kapitlerne om varme-‐ og kuldepåvirkning, branddødsfald, elektricitetsdødsfald, skarp vold,
retsmedicinsk computertomografi og pludselig død ved fastholdelse i Nordisk Lærebog i Retsmedicin, redaktør: Thomsen
JL. Foreløbig udkommet i 3 udgaver.
Leth P: Sharp Force Injury, p. 313-‐27. I: Handbook of Forensic Medicine 2013, Wiley Blackwell, ed: Burkhard Madea.

Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser

2008: Repræsentant for ”Dansk Selskab for Retsmedicin” ved forhandlinger med Sundhedsstyrelsen og det nationale råd
for lægers videreuddannelse om oprettelsen af et nyt lægeligt speciale i retsmedicin. Deltog efterfølgende i udarbejdelsen
af målbeskrivelse for det nyoprettede speciale i retsmedicin.

2011: Formand for udvalg under Dansk Selskab for Retsmedicin som varetog en omfattende revision af
speciallægeuddannelsen i Retsmedicin. Ved revisionen blev introduktionsuddannelsen
ændret fra et halvt år retsmedicin og et halvt år klinisk patologi til ét år retsmedicin, og i

hoveduddannelsen blev den kliniske patologi ændret fra 2 år til 1,5 år. Desuden blev rækken af specialespecifikke kurser
revideret, og de kurser som hidtil var blevet varetaget af Dansk Selskab for Patologi og Cytologi blev overtaget af Dansk
Selskab for Retsmedicin. Øvrige medlemmer i udvalget var: overlæge Steen Holger Hansen og yngre læge Christina
Jacobsen, Københavns Universitet, vicestatsobducent Lene Boel og yngre læge Christian Bjerre Høyer, Aarhus
Universitet samt yngre læge Anne Bugge, Syddansk Universitet.

