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Begjæring om sykehusobduksjon 

ved patologiavdelingen på  
_____________________________________  sykehus 
 
 

Avdødes navn:____________________________________________________ 
 
Fødselsnummer:__________________________________________________ 
 
Bostedskommune:_________________________________________________ 
 
Død dato:_________________________ Kommune:_________________  
 
Tidligere sykehistorie: 
 

 

 

Mistanke om smittsom sykdom? Sett kryss ->   [   ] Hepatitt B/C       [   ] HIV      [   ]  TBC      [   ]  Annen: 

Aktuell sykehistorie: 

 

   

 

 

 

Faste medikamenter/rusmidler/funn av lignende på dødssted: 

 

Unaturlig dødsfall (uventet regnes som unaturlig)? Sett kryss ->   [   ] JA       [   ] NEI 

Fastlege sitt navn og legesenter (eller pårørendes fastlege): _____________________________ 

Jeg ber om at kopi av obduksjonsrapport sendes fastlege med tanke på orientering av pårørende   
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Direkte tel.nummer 

AHUS: 67961270/71  

OUS: 22118905 

SI: 61272148 

SØ: 69861541 

SIT: 35003321/70  

SIV: 33342240 

VV: 32803620 

 32804718 

 

  



LUFTAMBULANSEAVDELINGEN – OSLO UNIVERSITESSYKEHUS – HELIKOPTERBASE LØRENSKOG 

Skriftlig bekreftelse 

Følgende pårørende har 1) blitt informert om obduksjon og mulighet for bruk av uttatt 

organmateriale til undervisning og forskning, 2)er gitt reservasjonsmulighet og 3)har ikke reservert 

seg mot obduksjon.  

Pårørende har avgitt særskilt reservasjon mot bruk av uttatt materiale til undervisning og forskning 

(kryss av): JA______  NEI______ 

.................................................    ...................................................................   ................................. 
        Pårørendes relasjon              Pårørendes navn              Telefonnummer       
 

 

Det begjæres herved sykehusobduksjon. Undertegnede har fått sett kryss   [   ] muntlig  [   ]  skriftlig 
bekreftet fra politiet at de ikke ønsker å begjære rettslig obduksjon. 
 

.............   .................................................................................   ............................................................ 
    Dato           Navn begjærende lege (blokkbokstaver)                     Signatur 
 
 
..................................................         ...................................................     .............................................. 
     E-post begjærende lege                       Telefon begjærende lege                 ID-NR 
 
 

 

Informasjonsskriv (http://legeforeningen.n o/id/52644.0) til pårørende ved behov. 

Patologiavdeling ved angjeldende sykehus informeres telefonisk (om obduksjonsønske) så snart det er praktisk 

mulig (telefonnummer i veiledningen) 

Kopi av lege-erklæring ved dødsfall skal følge som vedlegg (kan medbringes av begravelsesbyrået som kjører 

den avdøde til patologiavdelingen) 

Til obduserende avdeling: Luftambulansen dekker et stort geografisk område og benytter seg derfor ikke av det 

enkelte sykehus sin obduksjonsrekvisisjon.  Skjemaet er utformet i henhold til patologforeningens anbefalinger 

og forelagt avdelingene i vårt område.  

Man ber om at kopi av obduksjonsrapport sendes fastlege med tanke på orientering av pårørende. 
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Informasjonsskriv til pårørende vedrørende obduksjon 
 

Når noen dør brått og uventet, kan det være ønskelig å foreta en obduksjon. Obduksjon er en 

avsluttende medisinsk undersøkelse for å finne dødsårsaken og i noen tilfeller for å klarlegge 

sykdomsforløpet. 

 

En obduksjon gir ofte svar som kan ha betydning for pårørende. En obduksjon har også stor 

medisinsk verdi, og kunnskapen kan komme andre pasienter til gode. Med moderne medisinsk 

utredning vil mange medisinske tilstander være kjent på forhånd, men fremdeles er det slik at 

obduksjoner påviser ikke kjente tilstander i ca. 30 % av tilfellene og i ca.10 % av dødsfallene vil disse 

undersøkelsene gi en endret dødsårsak. 

  

Et spørsmål om obduksjon kan oppleves som vanskelig. I de tilfeller hvor den avdøde, på et tidligere 

tidspunkt, har gitt uttrykk for at han eller hun ikke ønsker obduksjon, vil man respektere dette. Det 

samme gjelder dersom pårørende har et slikt ønske. Reservasjonsretten gjelder ikke ved begjæring 

av rettslig obduksjon. 

  

Hva skjer ved en obduksjon 

Obduksjonen utføres av en lege i samarbeid med en tekniker. Først undersøkes kroppen utvendig for 

å se etter ulike ytre tegn eller skader. Deretter åpnes kroppen og indre organer løftes ut og 

undersøkes systematisk. Vanligvis tas det 10-15 mindre vevsprøver for videre undersøkelse i 

mikroskop.  

 

Når alle undersøkelser er gjort blir organene lagt tilbake i avdøde som så blir sydd igjen slik at det 

ikke er synlige forandringer etter at den avdøde er stelt og kledd. Unntaksvis tas større prøver eller 

hele organer ut av kroppen. Når dette gjøres, gjelder det først og fremst hjerte eller hjerne. I slike 

tilfeller vil det ikke være mulig å legge organene tilbake i kroppen; de blir da kremert og begravet 

anonymt. 

   

Reservasjonsrett 

Pårørendes reservasjonsrett og sykehusets informasjonsplikt er hjemlet i forskrift om obduksjoner av 

19. mars 2004, som har det formål å medvirke til at all obduksjonsvirksomhet blir utført med 

verdighet og respekt for den avdøde og de pårørende. De pårørende skal informeres om dødsfallet 

og at det kan bli aktuelt med obduksjon og evt. bruk av materiale til forskning og undervisning, men 

eksplisitt samtykke til obduksjon er ikke påkrevet.  

 

Reservasjonsrett innebærer at de pårørende må ta aktiv stilling til obduksjon. Obduksjon kan i så fall 

gjennomføres etter rent faglige vurderinger, såfremt det ikke er grunn til å tro at obduksjon strider 

mot avdødes livssyn. I praksis er det slik at pårørendes syn tillegges avgjørende betydning. 

 

Resultatet av obduksjonen 

Etter en sykehusobduksjon går resultatene til den legen som ba om obduksjon. Det vil ofte da være 

den behandlende legen som forholder seg til pårørende. Det vil imidlertid ikke være noe i veien for å 

ta direkte kontakt med legen som utførte obduksjonen dersom det føles mest naturlig. Dersom det 

er politiet som har bedt om en rettslig obduksjon er det politiet som må frigi evt. resultater. 
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Lover og regler som gjelder 

Lov nr 6 av 9.februar 1973 om transplantasjon, sykehusobduksjoner og avgivelse av lik m,m 

Forskrift nr 542 av 19.mars 2004 om obduksjon m,m 

Lov nr 64 av 2.juli 1999 om helsepersonell m.v (§36) 

Forskrift nr 1378 av 21.desember 200 om leges meldeplikt til politiet ved unaturlig dødsfall o.l 

Forskrift nr. 1679 av 28. juni 1985 om ordningen av påtalemyndigheten (kap 13) 

 


