Melding om dødsfall/Rekvisisjon av obduksjon
Melding om dødsfall fylles ut ved alle dødsfall i Helse Stavanger HF og bringes til Avdeling for patologi innen kl 08:00 neste dag.
Demonstrasjon etter obduksjon skjer kl 11:30. Annet tidspunkt må avtales med obdusenten.

Personopplysninger
Navn:

Tidspunkt for dødsfall:

Fødselsdato:

Dato:

Pårørende underrettet om dødsfallet?

Kl:

Kliniske opplysninger
Umiddelbar dødsårsak:

Sikker

Usikker

Tilgrunnliggende sykdom:

Sikker

Usikker

Kort sykehistorie:

Særlige forhold som ønskes undersøkt ved eventuell obduksjon:
Ved svulster, foreligger histologisk verifisering? (Laboratorium, år, nr.)

Spesielle omstendigheter/unaturlig dødsfall
Kommer dødsfallet inn under en av disse
kategoriene skal melding gis til politiet på
hendelsesstedet, kfr. veiledning på baksiden.

Spesielle omstendigheter ved dødsfallet/foretatte undersøkelser
tyder på (sett kryss):

Drap

Selvmord

Ulykke

Yrkesskade

Medisinsk feil

Misbruk av narkotika

Plutselig og uventet
av ukjent årsak

Dødsfall i
fengsel/arrest

Ukjent lik

Er slik melding gitt?
Ja

Nei

Prioritering av obduksjon
Dersom det er aktuelt å utføre obduksjon skal de nærmeste pårørende informeres om dette på forhånd. De pårørende skal ha anledning til å reservere seg
mot obduksjonen. Dersom det er aktuelt å bruke materiale tatt ut ved obduksjon til forskning og undervisning, skal det også gis informasjon om dette.
Obduksjon ønskes med:
(Må anføres)

Høy prioritet/Må utføres

Pårørende informert om obduksjon

Vanlig prioritet

Obduksjon nektet

Obduksjon har ingen klinisk interesse

Forskning/
undervisning er
aktuelt, og det er
gitt informasjon
om dette

Underskrift/kontaktperson

cle 2004

Avdeling:

Dato:

Pasientansvarlig lege/Annen kontaktperson:

Legens underskrift:
Navn:

Rekvirentkode:

Personsøker:
Personsøker:

Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
Lov nr. 6 av 9. februar 1973 med senere endringer

Kapittel II. Sykehusobduksjon.

§ 7. Av medisinske grunner kan foretas obduksjon av den som er død i sykehus, sykestuer, fødestuer og sykehjem eller av den som er brakt død til
slik institusjon.
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 nærmeste 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 organer som er tatt ut ved
obduksjon.
Obduksjon skal utføres på en etisk forsvarlig måte med respekt for den avdøde.
Kongen kan gi forskrift om obduksjon og om avgivelse og bruk av obduksjonsmateriale.
Endret ved lover 12 juni 1987 nr. 66, 2 juli 1999 nr. 61 (i kraft 1 jan 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.

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

§4. Generell informasjon
Helseinstitusjonar som utfører obduksjonar, skal informere om verksemda. Slik informasjon skal mellom anna omfatte:
1. formålet med obduksjon og korleis obduksjonsmaterialet blir handtert,
2. at utteke materiale kan bli brukt til undervisning og forsking og til framstilling av biologiske produkt som er nødvendige ved diagnostisering
eller behandling av sjukdommar, og
3. retten til å reservere seg mot obduksjon og mot bruk av materiale til undervisning og forsking og til framstilling av biologiske produkt.
Informasjon som nemnt i første leddet, kan givast i det materialet institusjonen bruker i informasjonsverksemda elles.
§5. Informasjon til dei nærmaste pårørande til pasienten
Dei nærmaste pårørande til den avlidne skal så langt det lèt seg gjere informerast om at det er aktuelt å obdusere den avlidne. Det skal informerast
om:
1. at utteke obduksjonsmateriale kan bli brukt til undervisning og forsking og framstilling av biologiske produkt, og
2. at den avlidne og dei nærmaste pårørande til den avlidne har rett til å reservere seg mot obduksjon og mot bruk av materialet til undervisning og
forskning eller til framstilling av biologiske produkt.
Det skal gå fram av rekvisisjonsskjemaet at dei nærmaste pårørande er informerte, og om dei i tilfelle har reservert seg mot obduksjon eller mot at
utteke materiale blir brukt til undervisning og forsking eller til framstilling av biologiske produkt.
§6. Reservasjonsrett
Obduksjon skal ikkje utførast dersom den avlidne eller dei nærmaste pårørande til den avlidne har uttalt seg imot det, eller dersom det er grunn til
å tru at eit slikt inngrep vil vere i strid med livssynet til den avlidne eller livssynet til dei nærmaste pårørande til den avlidne, så framt det ikkje av
særlege grunnar er nødvendig å få slått fast dødsårsaka, jf. transplantasjonslova § 7 fjerde ledd.
Utteke biologisk materiale kan ikkje brukast til undervisning og forsking eller til framstilling av biologiske produkt dersom den avlidne eller dei
nærmaste pårørande til den avlidne har uttalt seg imot det, eller dersom det er grunn til å tru at slik bruk vil vere i strid med livssynet til den
avlidne eller livssynet til dei nærmaste pårørande til den avlidne.

Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l.
Forskrift nr 1378 av 21. desember 2000

§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.
Underretningen kan gis personlig eller telefonisk til nærmeste politimyndighet. Slik muntlig melding skal følges av en skriftlig melding på fastsatt
skjema.
På legens erklæring om dødsfall anmerkes dersom muntlig melding er gitt til politiet.
§2. Unaturlig dødsfall
Dødsfall anses 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 meldes også:
- dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest og
- funn av ukjent lik.

