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Høring – Rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk 

obduksjon av alle trafikkdrepte m.m. 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 26. juni 2018. 

 

I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, har Samferdselsdepartementet sendt på 

høring rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av trafikkdrepte m.m. 

Arbeidsgruppen foreslår flere endringer i relevant lovgivning, herunder i obduksjonsloven, 

straffeprosessloven, vegtrafikkloven og helsepersonelloven. Høringens tematikk ligger i 

skjæringspunktet mellom juss, fagmedisin og politikk. Et viktig politisk aspekt vil være 

prioritering av samfunnets ressurser. Det kan for eksempel stilles spørsmål ved om det er riktig 

ressursbruk at alle trafikkdrepte skal obduseres. Høringsinstansene bes om å vurdere de 

foreslåtte endringene, og hvilke konsekvenser disse kan medføre.  

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøte 30. august. Styret har vedtatt 

følgende uttalelse: 

 

Of er enig i flere av argumentene som fremlegges av arbeidsgruppen, men stiller spørsmål ved 

noen av anbefalingene. Det har blant annet bakgrunn i at Of generelt er skeptisk til overdrevet 

bruk av registrering og utlevering av sensitive personopplysninger. 

 

Of mener at arbeidsgruppen har fremlagt en rapport som tar for seg flere sentrale 

problemstillinger hva gjelder rettsmedisin og samarbeid med relevante etater. Arbeidsgruppens 

sammensetning er tilfredsstillende, men det at man ikke har representasjon fra ordinære 

patologiavdelinger som utfører rettsmedisinske obduksjoner, kan være en svakhet, spesielt ved 

generell vurdering av ressurssituasjonen ved patologiavdelingene, som har rutineoppgaver 

utover obduksjonsvirksomhet. Of mener at en økning av antall obduksjoner av trafikkdrepte, 

ikke må gå på bekostning av andre rettsmedisinske obduksjoner, medisinske obduksjoner 

(sykehusobduksjoner) eller rutinediagnostikken ved landets avdelinger.   

 

Of støtter at rettsmedisinske obduksjoner utføres ved de av landets avdelinger som i dag har 

bygget opp kompetanse på området. Vi mener at en slik ordning tjener samfunnet.  

 

Of støtter videre at flere politidistrikt bør øke antall begjæringer, men vi er ikke overbevist om 

at det er nødvendig å endre loven for å nå et slikt mål. Ut fra arbeidet gruppen har gjort, mener 

Of at det ligger et stort potensiale ved at Riksadvokaten lager utfyllende retningslinjer slik at 

det fører til mer enhetlig praksis i politidistriktene. Dette må for øvrig også gjelde ved andre 



rettsmedisinske spørsmål, ikke kun trafikkdrepte. Of vil anbefale varsomhet i uttalelser hva 

gjelder politiets skjønnsmessige vurderinger. 

 

Spørsmålet handler også om finansieringen. Så lenge politidistriktene bærer kostnadene, må 

det sørges for at økonomien ikke er det eneste avgjørende for beslutningene som tas. Det kan 

ikke være slik at politidistriktene vurderer obduksjon som viktig, men lar være fordi de ikke 

har økonomi til å bære kostnadene for transport og utførelse. Etter Ofs syn er spørsmålene som 

knytter seg til finansieringen i for liten grad begrunnet og utredet i rapporten. 

 

Arbeidsgruppen viser spesielt til Sverige og Finland hvor tilnærmet 100 prosent av alle 

trafikkdrepte blir obdusert. Det er en svakhet ved rapporten at den ikke tydeliggjør hva dette 

har ført til for trafikksikkerheten i disse landene, sammenlignet med Norge og ikke minst 

Danmark, hvor obduksjonstallet er svært lavt, anslagsvis på 20 %-tallet. Of mener at 

arbeidsgruppen burde utdypet dette nærmere, og vi antar at det er samarbeid mellom de 

nordiske landene i spørsmål om trafikksikkerhet. En beslutning om å obdusere alle 

trafikkdrepte, må sees ut fra et kost-nytte perspektiv, ikke kun tall for forskning. 

 

Of støtter arbeidsgruppens konklusjon om at det kun er politiet som skal ha rett til å begjære 

rettsmedisinsk obduksjon. Pårørende bør heller ikke gis rett til å nekte obduksjon av 

trafikkdrepte, da det vil, slik vi ser det, kunne føre til spørsmål om å ha mulighet til å nekte 

andre typer rettsmedisinske obduksjoner, for eksempel selvdrap. 

 

Of er skeptiske til/ støtter ikke at Statens vegvesen ved sin ulykkeanalysegruppe (UAG), på 

eget initiativ, skal kunne få innsyn i journal til avdøde. Dette av respekt for avdøde, pårørende, 

samt mulig behandling av helseopplysninger utenfor sikre journalsystem. I tillegg er ikke Of 

overbevist om at slik totalinformasjon av avdødes generelle helse vil kunne føre til mer egnede 

rapporter for bedring av trafikksikkerhet. Det vil være av større betydning, slik Of ser det, at 

obdusentene automatisk får tilgang til helseopplysningene til avdøde, noe som ikke er tilfellet i 

Norge i dag. Det at obdusentene ikke har disse opplysningene, kan i noen tilfeller føre til at 

man kan overse tilstander av betydning for hendelsen. 

 

Etter Ofs syn skal man også være varsom med tolkning av helseopplysninger av 

enkeltmennesker, særlig i de situasjoner hvor dette kan få konsekvenser for større 

pasientgrupper i samfunnet.    

 

Of støtter høringssvaret til Den norske patologforening, men vil poengtere at om 

rettsmedisinske obduksjoner legges under sørge-for ansvaret for RHF-ene, må finansieringen 

sees nøye på, slik at man ikke kommer i en situasjon hvor RHF-ene innenfor dagens ramme 

må bære kostnadene, og at politidistriktene kan begjære uten noen form for regulering. Dette 

vil slik vi ser det, kunne føre til en uheldig økonomisk- og kapasitetsmessigsituasjon for 

avdelingene, HF-ene og RHF-ene. 
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