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OBDUKSJON
Senter for laboratoriemedisin, fagområde patologi
For mer informasjon, se baksiden av rekvisisjonen.

Rekvirent

0406186533
Pasient

HPR-nr.

Fødselsdato

Personnummer

Kvinne Mann

Rekv. lege ........................................................................................................
Enhet/Legekontor ...........................................................................................
Adresse .................................................................................Tlf. .....................
Postnr. ........................ Poststed ...................................................................

Etternavn - fornavn
Adresse
............................................................................................

Postnr.

HER-id/
Legekontor

Poststed

....................................................

Kopi av svar sendes til

HPR-nr.

Legenavn

Prøvetakingstidspunkt

D D M M Å Å

Avdeling/Legekontor
Adresse

HER-id

Postnr./sted

TELEFON/CALLING

T T M M

Kort sykehistorie og relevant klinisk problemstilling:

Dødsdato: .................................... Kl.: ..................................
Mistanke om smittsom sykdom?

Ja

Nei

Ev. hvilken smitte: .........................................................................................................

Spesielle ønsker

Spesielle omstendigheter ved dødsfallet
Yrkesskade

Ulykke

Selvmord

Plutselig og uventet død av ukjent årsak

Mistanke om unaturlig død av annen årsak

Dersom dødsfallet kommer inn under en av disse kategoriene skal det meldes til politiet på hendelsesstedet. Er slik melding gitt?
Ønsker politiet rettsmedisinsk obduksjon?

Ja

Ja

Nei

Nei

Godkjent 04.05.2018

Det bekreftes at nærmeste pårørende er informert i henhold til “Forskrift om obduksjon mm.” og at de ikke har reservert seg mot obduksjon.
Kryss av dersom
Pårørende har reservert seg mot at uttatt materiale blir brukt til undervisning og/eller forskning.
Dato:.......................................... Rekvirerende lege: ..............................................................
Hvem skal tilkalles til demonstrasjon:..................................................................................................................................................... Telefon/calling: ........................................

Utdrag fra gjeldende lovverk og forskrifter:
Følgende er hentet fra ”Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)”, § 36:
Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig, skal legen underrette politiet i samsvar med forskrift fastsatt av
departementet.
Hva som er unaturlig dødsfall er regulert i ”Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l.”, § 2:
Døden anses som unaturlig dersom det kan skyldes:
•
Drap eller annen legemskrenkelse
•
Selvmord eller selvforvoldt skade
•
Ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke og lignende
•
Yrkesulykke eller yrkesskade
•
Feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade
•
Misbruk av narkotika
•
Ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet
•
Dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest
•
Funn av ukjent lik.
Følgende er hentet fra ”Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking»
(obduksjonslova):
§ 6.Forholdet til rettsmedisinsk obduksjon
Dersom legen etter helsepersonelloven § 36 tredje ledd har plikt til å melde frå til politiet fordi det er grunn til å
tru at dødsfallet er unaturleg, kan medisinsk obduksjon ikkje setjast i gang før politiet har avgjort at det ikkje skal
gjennomførast ein rettsmedisinsk obduksjon.
§ 7.Vilkår for gjennomføring av medisinsk obduksjon og rett for pårørande til å nekte obduksjon
Medisinsk obduksjon kan berre gjennomførast når det ikkje er grunn til å tru at den døde ville ha motsett seg ei
slik undersøking. Dei pårørande skal, så sant det er mogeleg, spørjast om det ligg føre forhold som tilseier at den
døde ville ha motsett seg obduksjon.
Medisinsk obduksjon kan ikkje gjennomførast dersom ein av dei næraste pårørande til den døde, jf. § 3 bokstav
d, nektar obduksjon. Næraste pårørande til den døde skal, så sant det er mogeleg, informerast om at det er
ønskeleg med obduksjon, kva den inneber og om mogelegheita for å nekte obduksjon.
Reglane i første og andre ledd gjeld tilsvarande for uttak av biologisk materiale frå avdøde til bruk i undervisning
eller forsking.
Dersom det ligg føre særlege grunnar til at den døde bør obduserast, kan fylkesmannen tillate at obduksjon blir
gjennomført sjølv om vilkåra i første og andre ledd ikkje er oppfylt.
Følgende er hentet fra Forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta):
Kapittel 2. Obduksjon
§ 3.Opplysingar som skal gå fram av krav om obduksjon
Legen som set fram kravet om medisinsk obduksjon etter obduksjonslova § 5, skal saman med kravet opplyse
om
1.
dei næraste pårørande er informerte om at
a)
det er ønskeleg med obduksjon,
b)
utteke materiale kan bli brukt til undervisning og forskning,
c)
dei har rett til å nekte obduksjon,
d)
dei har rett til å nekte bruk av uttatt materiale til undervisning og forsking.
2.
dei pårørande har opplyst om dei kjenner til forhold som gir grunn til å tru at avdøde ville ha motsett seg
obduksjon eller uttak av biologisk materiale til bruk i undervisning eller forsking.
Reservasjonsrett innebærer ikke at det kreves samtykke til obduksjon; de nærmeste pårørende til den avdøde
har ingen plikt til å ta standpunkt i saken. Dersom de nærmeste pårørende, etter å ha fått informasjon om at
obduksjon er aktuelt, ikke ønsker å ta standpunkt, kan obduksjon gjennomføres så sant det ikke er grunn til å tro
at inngrepet vil være i strid med livssynet til den avdøde.

