Rekvisisjon av obduksjon
Rekvirerende lege

Opplysninger om den avdøde

Navn

Stilling

Fødselsnr.

Sykehus

Avdeling

Etternavn

Poststed

Fornavn

Kjønn

Mann

Adresse

Postsnr.

Rekvirent kode

Telefon/calling

Dødstidspunkt

Postnr. og bostedsfylke

Smittsom sykdom

Dato

Klokkeslett

Mistanke om
smittsom sykdom?

Kvinne

Resistens
Ja

Nei

Ja

Nei

De nærmeste pårørende er informert iht. gjeldende lover og
forskrifter og har ikke reservert seg mot obduksjon (se bakside).

Ja

Nei

De nærmeste pårørende har reservert seg mot at uttatt materiale blir brukt
til undervisning, forskning eller pasientbehandling (ikke transplantasjon)

Ja

Nei

:

Ja

Spesifiser

Unaturlig
dødsfall?

Ja

Nei

Er melding
gitt til politiet?

Ja

Nei

(Jf. bakside § 1 og § 2)

Nei

Resistens påvist?
Spesifiser

Raskt progredierende
demens?

Pårørende og obduksjonen (må besvares)

Klinisk problemstilling

Underskrift
Dato:

Rekvirerende lege

11.02.2011
Til bruk for patologen - foreløpige obduksjonsdiagnoser
Ia:

Obd. nr:
Obduksjon ikke utført

Ib:

Rettsmedisinsk obduksjon
Ic:

Kommentar:

II:

Dato

Rekvisisjon av obduksjon

Obdusent
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LOV 1973-02-09 nr 06:
LOV OM TRANSPLANTASJON, SYKEHUS OBDUKSJON OG AVGIVELSE AV LIK MV
Kap. 11. Sykehusobduksjon:
§ 7. Av medisinske grunner kan foretas obduksjon av den som er død i sykehus, sykestuer, fødestuer og sykehjem eller den som er
brakt død til slik insitusjon.
Obduksjon kan dog ikke foretas når avdøde eller hans nærmeste har uttalt seg mot det eller det er grunn til å anta at et slikt inngrep vil
være i strid med avdødes eller hans nærmestes livssyn eller andre særlige grunner taler mot det.
Obduksjon kan ikke foretas før avdødes underrettede er blitt underrettet om dødsfallet, og det er gått 8 timer etter dødens inntreden.
Foreligger samtykke fra avdøde eller hans nærmeste, kan obduksjon utføres tidligere.
Når det av særlige grunner er nødvendig å få brakt dødsårsaken på det rene uten opphold, kan obduksjon foretas uten hensyn til
disse vilkår.
Ved obduksjon etter første ledd kan nødvendig inntrening av behandlings- og operasjonsteknikker skje på liket og på de organer som
er tatt ut ved obduksjon.
Obduksjon skal utføres på etisk forsvarlig måte med respekt for den avdøde.
Kongen kan gi forskrift om obduksjon og avgivelse av obduksjonsmateriale.
Endret ved lover 12. juni 1987 nr. 66, 2. juli 1999 nr. 61 (i kraft 1. januar 2001 iflg. Res. 1. des. 2000 nr. 1196), 8. juni 2001 nr. 31 (i
kraft 1. juli 2001 iflg. Res. 8. juni 2001 nr. 567).

§ 8. Obduksjon etter § 7 må ikke foretas når det er grunn til å anta at rettsmedisinsk obduksjon vil bli begjært.

FOR 2004-03-19 nr 542: FORSKRIFT OM OBDUKSJON M.M.
§ 5. Informasjon til de nærmeste pårørende til pasienten.
De nærmeste pårørende til den avdøde, skal så langt det lar seg gjøre, informeres om at det er aktuelt å obdusere den avdøde. De
skal informeres om:
1. at uttatt obduksjonsmateriale kan bli brukt til undervisning og forskning og til fremstilling av biologiske produkt, og
2. at den avdøde og de nærmeste pårørende til den avdøde har rett til å reservere seg mot obduksjon og mot bruk av materialet til
undervisning og forskning eller fremstilling av biologiske produkt.
Det skal gå frem av obduksjonsskjemaet at de nærmeste pårørende er informerte, og om de i tilfelle har reservert seg mot obduksjon
eller imot at uttatt materiale blir brukt til undervisning og forskning eller fremstilling av biologiske produkt.
§ 6. Reservasjonsrett.
Obduksjon skal ikke utføres dersom den avdøde eller de nærmeste pårørende til den avdøde har uttalt seg mot det, eller dersom det
er grunn til å tro at et slikt inngrep vil være i strid med livssynet til den avdøde eller livssynet til de nærmeste pårørende til den
avdøde, så fremt det ikke av særlig grunner er nødvendig å få slått fast dødsårsaken, jf. Transplantasjonsloven § 7 fjerde ledd.
Uttatt biologisk materiale kan ikke brukes til undervisning eller forskning eller til fremstilling av biologiske produkt dersom den avdøde
eller de nærmeste pårørende til den avdøde har uttalt seg imot det, eller dersom det er grunn til å tro at slik bruk vil være i strid med
livssynet til den avdøde eller de nærmeste pårørende til den avdøde.

FOR 2000-12-21 nr 1378: FORSKRIFT OM LEGES MELDING TIL POLITIET OM UNATURLIG DØDSFALL O.L.
§ 1. Melding til politiet.
Dersom det er grunn til å tro at et dødsfall er unaturlig, har leger plikt til å underrette politiet snarest mulig, jf. helsepersonelloven § 36
tredje ledd.
Underrettningen kan gis personlig eller telefonisk til nærmeste politimyndighet. Slik muntlig melding skal følges av skriftlig melding på
fastsatt skjema.
På legens erklæring om dødsfall anmerkes dersom muntlig melding er gitt til politiet.
§ 2. Unaturlig dødsfall

Dødsfall anses som unaturlig dersom det kan skyldes:
- drap eller annen legemskrenkelse
- selvmord eller selvvoldt skade
- ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke o.l.
- yrkesulykke eller yrkesskade
- feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade
- misbruk av narkotika og
- ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet
Som unaturlig dødsfall regnes også:
- dødsfall i fengsel eller under sivil eller millitær arrest og
- funn av ukjent lik
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