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2013 er allerede halvveis, og det har gått en stund siden siste kurs. Jeg vil allikevel benytte 
muligheten til å reflektere litt rundt det som var. Etter kurset i oktober i fjor satt vi i styret 
igjen med en veldig god følelse. Takk til alle som deltok! Spesielt morsomt var det at vi 
hadde så mange deltagere fra Skandinavia selv om kurset var flyttet til Trondheim. Tilbake
meldingene var veldig gode – noe dere kan lese mer om på side fire og utover. Vi fikk også 
gode tips om temaer for senere kurs – noe vi har med oss i planleggingen av dette årets kurs.
På nevrosiden ble det for få påmeldte, så det var bare obduksjonsteknikere som deltok i fjor. 
Dette synes vi i styret er veldig synd, men vi håper på god deltakelse fra begge yrkes
gruppene på neste kurs. Det blir ikke avholdt i år, men våren 2014. Da er det også landsmøte 
med valg av nytt styre. Håper at så mange medlemmer som mulig kommer og at dere tenker 
på aktuelle kandidater til styret og eventuelle andre saker dere vil ta opp. Vi kommer tilbake 
med mer informasjon om dette til høsten.

Utdanning for obduksjonsteknikere
Ett av temaene på fjorårets kurs var utdanning for obduksjonsteknikere. Blant annet ble det 
informert om hva som ble diskutert under et nordisk nettverksmøte om dette i København i 
mars i fjor. Deler av referatet fra møtet er gjengitt i bladet til orientering for alle som ikke var 
på kurset.
Arbeidsgruppen jobber videre med å utvikle en sertifiseringsordning for obduksjonsteknikere.  
I forbindelse med dette er det spesielt viktig å ha et godt samarbeid med Den norske patologforening og Rettsmedisinsk forening for å 
utvikle og utarbeide et grunnlag for utdanningen i samråd med disse. Se egen sak på side 21 med hensyn til dette.

Intraoperativ monitorering – stort og viktig fremskritt innen nevrofysiologi
Siden vi hadde med lite stoff fra nevrosiden i forrige blad, har vi denne gangen med et lengre intervju med to som arbeider ved 
 nevrokirurgisk avdeling som er en del av Klinikk for kirurgi og nevrofag ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Her foregår det 
en spennende utvikling innen blant annet overvåking og diagnostisering mens pasienter ligger på operasjonsbordet – såkalt intraoperativ 
monitorering. Mange av pasientene som opereres, får hjelp mot for eksempel epilepsi og mange blir helt anfallsfrie og kan leve normale 
liv etterpå.

På vegne av styret i NMT vil jeg ønske dere alle sammen en flott sommer og en flott høst når den tid kommer! Så får alle bare lade opp 
til et givende kurs våren 2014 siden det ikke blir noe i høst. Dato, tid og sted kommer vi nærmere tilbake til.

Kjersti Merete Jønland
Leder

Kjersti M. Jønland. Foto: Merete Vonen

Merkur-Trykk er  
godkjent som 
svane merket bedrift.

Merkur-Trykk er  
PSO-sertifisert
Vi tar kvalitet på alvor!

colorlab.no
The Norwegian Color Research Laboratory 

Farida Rasulzada, universitetslektor i psykologi ved Lunds 
universitet i Sverige, har skrevet doktorgradsavhandling om 
kreativitet på arbeidsplassen. Forskningen hennes viser at 
mennesker har det bedre på jobben når de får utløp for  
kreativiteten sin enn om de ikke får være kreative.
– Å få bidra til utviklingen av organisasjonen gjennom ideer 
skaper motivasjon hvilket igjen fører til at man har det bra. 
Dette er mer effektivt enn en tusenlapp mer i lønn, sier forskeren 
til bladet Personal och Ledarskap i en større artikkel om 
kreativitet.

Rasulzada mener at HR-funksjonen (human resources) har en 
avgjørende rolle for å fremme kreativitet. En kreativ kultur er 
noe det tar tid å skape, og det krever at ledere våger å la 
medarbeiderne være kreative. Det gjelder videre å få til en god 
balanse mellom kontroll og frihet.

Kreativitet er bra for trivselen
Ny forskning fra Sverige viser at det å få bruke kreativiteten sin fører til at man har det bra.

Norske Medisinfaglige 
Teknikere – NMT

Styret 2011–2013
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Dette er både styret og arrangementskomitéen glade og takknemlige 
for! Dessverre var det imidlertid så få påmeldte blant nevrofysiologi-
teknikere at forbundet dessverre måtte avlyse foredragene for denne 
yrkesgruppen. Derfor ble kurset kun for autopsiteknikere. Totalt var 
det 41 teknikere fra Norge, Sverige og Danmark som møttes til faglig 
og sosialt påfyll i Trondheim.

Fornøyde kursdeltakere
Som diagram 1 og 2 viser, var det ingen som var dårlig eller under 
middels fornøyde med verken undervisningen eller det faglige nivået. 
Dette betyr at mange har fått økt kunnskap som de kan bruke i 
utøvelsen av sitt yrke – noe som også er målet med fagkursene. Det gir 
også en god pekepinn om hvilket faglig nivå kurs for denne yrkes-
gruppen bør ligge på.

Faglig – foredragsholdere
Foredragsholdere i 2012 var senior trafikkforsker hos Sintef; Dagfinn 
Moe, professor i rettsmedisin og overlege i patologi; Ivar Skjåk 
Nordrum, kriminaltekniker og etterforsker i Kripos; Philip Fossnes og 
nevropatolog Sverre Torp. I tillegg informerte rådgiver i Delta, Kristin 
Vik, om arbeidet med utdannelse for obduksjonsteknikere. Alle hadde 
interessante og lærerike temaer, og kursdeltakerne ga gode tilbake-
meldinger om både temaer og foredragsholdere. Likevel vil vi nevne 
spesielt Philip Fossnes fra Kripos som holdt et rørende og sterkt 
foredrag om arbeidet han deltok i, etter Utøya-tragedien. Han fortalte 
både om situasjonen ved Sundvolden og om sitt arbeid med pårørende. 
Han var også innom hvordan det var å delta i arbeidet etter både 
Bosnia-krigen, den store flyulykken på Svalbard og tsunamien i 
Thailand. Samtlige kursdeltakere karakteriserte foredraget hans som 
«godt» eller «veldig godt»!

Omgivelser
Lokaliteten for fjorårets kurs var Clarion Hotel og Congress i 
Trondheim, ett av Skandinavias største kongresshoteller, beliggende 
ved havna i sentrum av byen. Hotellet åpnet dørene i mai 2012, så det 
var et relativt nyåpnet hotell vi hadde gleden av å gjøre oss kjent med. 
Tilbakemeldingen fra kursdeltakerne vitnet også om at hotellet falt i 
smak; tre prosent var «bare» godt fornøyde, mens hele 97 prosent var 

I fjor ble kurset for første gang avholdt et annet 
sted enn i  Osloregionen – nærmere bestemt i  
Trondheim. At hele 17 av våre danske og svenske 
kolleger hadde anledning til å delta, viser med all 
tydelighet at det nordiske samholdet i denne 
 yrkesgruppen er godt!

Tekst: Eli-Mathea Skåre  
Foto: Merete Vonen

Evaluering  
av NMTs  
fagkurs 2012

Den andre kursdagen bød på omvisning på  

St. Olavs Hospital. Professor i rettsmedisin og 

overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum møtte 

deltakerne som var engasjerte og lyttende  

under hele seansen.
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meget godt fornøyde med de ytre rammene rundt kurset! Ut fra antall 
deltakere totalt, skulle dette tilsi at det bare var én til to personer som 
ikke krysset av for «meget godt fornøyd» med stedet kurset ble hold på.

Sosialt
Det var felles middag etter endt kurs fredag kveld med god mat og 
drikke i fine lokaler som var avskjermet fra de øvrige gjestene. Også 
dette ser det ut til at deltakerne satte pris på; åtte prosent var middels 
fornøyde, 14 prosent var godt fornøyde mens hele  
78 prosent var meget godt fornøyde med det sosiale opplegget. Dette 
gir en oppsummering av det faglige og sosiale inntrykket av kurset som 
NMTs styre sier seg godt fornøyd med.

Organisering
Hvordan påmelding, adkomst og registrering til kurset foregikk, var det 
ingen som hadde noe å utsette på. Alle syns det hadde gått helt «på 
skinner». Det eneste noen savnet, var en deltakerliste i kursmappen slik 
at man kan bruke den i etterkant av kurset som kontaktinformasjon til 
kollegaer man knytter kontakt med. Nettopp en slik liste var imidlertid 
en fast del av innholdet i de fleste kursmappene, så at noen ikke fikk 
den, må skyldes en beklagelig glipp.

Fremtidige kurs
Samtidig som deltakerne stort sett var godt fornøyde, kom det også 
mange konstruktive tilbakemeldinger om hva som kanskje kunne vært 
gjort bedre. For eksempel ønsket noen seg flere mer faglige temaer. 
Også diskusjonsforumet som vi har hatt med tidligere, ble savnet i år. 

Hvordan	  syns	  du	  det	  faglige	  
nivået	  var?	  

dårlig	  

under	  middels	  

middels	  	  	  	  	  	  	  3%	  

god	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42,5%	  

veldig	  god	  	  48,5%	  

Hva	  syns	  du	  samlet	  se.	  om	  
kurset?	  

dårlig	  

under	  middels	  

middels	  

god	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40%	  

veldig	  god	  60%	  

Var	  undervisningen	  
engasjerende?	  

dårlig	  

under	  middels	  

middels	  	  	  	  	  	  3%	  

god	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56%	  

veldig	  god	  41%	  

Clarion Hotel & Congress ligger nydelig til ved fjorden like ved Trondheim 
sentrum og utgjorde en fin ramme rundt det vellykkede arrangementet. Det 

sosiale er viktig, og god mat og godt drikke i fine omgivelser bidrar til en 
hyggelig stemning under kurset. 

Noen av de nordiske kollegaene ytrer også ønske om å få foredragshol-
derne til å snakke litt mer tydelig slik at språket ikke blir en hindring for 
å få med seg og lære av det de snakker om.
Vi fikk også mange gode forslag til temaer for dette årets kurs. Øverst 
på «ønskelisten» kom balsamering, praktiske obduksjonsteknikker og 
mer om pårørendearbeid generelt. Styret er glade for alle gode innspill, 
og har dem med i arbeidet med årets kurs!

Utvalgte kommentarer
Det kom mange positive kommentarer om fjorårets kurs.  
Her er et lite utvalg:
– Meget godt organisert kurs, sterke foredrag
– Fin variasjon, fint med besøk på en arbeidsplass
–  Godt å kunne være sammen med og utveksle erfaringer med kollegaer 

fra Danmark og Sverige også
– Flott sted, flott gjennomført kurs, fine folk 
–  Stor takk til styret for godt arbeid med utdanningen
– Ser allerede frem mot kurset i 2013
– Takk til Trondheim for flott kurs!

Slike kommentarer er en stor inspirasjonskilde for styret i det videre 
arbeidet for alle våre medlemmer!
Vi avslutter med å takke gode kollegaer for faglig og sosialt samvær 
under fjorårets kurs og håper å se alle igjen i år!  

Hjertelig velkommen også til dere som ikke hadde anledning til  
å delta i fjor!

Det sosiale er alltid viktig under NMTs fagkurs. Vennskap knyttes og 

erfaringer utveksles som her under besøk i St. Olavs Hospitals 

undervisningslokaler for anatomi...

Denne gangen fikk deltakerne stifte bekjentskap med et annet kurssted enn 

Gardermoen. Trondheim lå badet i strålende høstsol under spaserturen  

tilbake til hotellet, og tilbakemeldingene på kursstedet var udelt positive.  

Her nyter deltakerne utsikten mot majestetiske Nidarosdomen.
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Aktiviteten er lokalisert ved Ullevål sykehus 
og Rikshospitalet. Ullevål sykehus har 
regionansvar for nevrotraumatologi. 
Rikshospitalet har landsfunksjoner i 
craniofacial kirurgi, epilepsikirurgi, og 

behandling av cerebrale, vaskulære malfor-
masjoner i tillegg til flerregionale funksjoner 
for barnenevrokirurgi og Parkinson-kirurgi.
Avdelingens mål er å gi det beste nevrokirur-
giske tilbudet til våre pasienter, helhetlig 

omsorg til pasient og pårørende og å være en 
god arbeidsplass for alle ansatte. Vi ønsker å 
bidra til nevrokirurgisk forskning på høyt, 
nasjonalt og internasjonalt nivå.
Avdelingen ledes av Sissel Reinlie.

 
Relevante diagnoser
– Intrakranial aneurysmeblødning
– Hjerneblødning
– Gammel blødning utenpå hjernen
– Hemifaciale spasmer
– Trigeminusnevralgi
– Epilepsi
– Hydrocefalus hos voksne
– Hjernesvulst hos voksne
– Prolaps i nakken (skiveprolaps)
– Prolaps i ryggen (skiveprolaps)
– Spinal stenose i nakken
– Spinal stenose i ryggen

 
Utfører behandlinger
–  Mikrovaskulær dekompresjon for trigemi-

nusnevralgi og hemifaciale spasmer
– Epilepsioperasjon hos voksne
– Vagusnervestimulator mot epilepsi
– Epilepsioperasjon hos barn
– Shuntbehandling
–  Avlastende fjerning av kranium eller 

hjernevev
–  Operativ fjerning av en blodansamling i 

hjernen
– Operasjon av prolaps i nakken
– Operasjon av prolaps i ryggen

 
Utfører undersøkelser
– Wada-test
– Trykkmåling i hjernen (ICP-måling)

Kilde: http://www.oslo-universitetssykehus.
no/omoss/avdelinger/nevrokirurgisk- 
avdeling/sider/enhet.aspx

Nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus
Nevrokirurgisk avdeling er en del av Klinikk for kirurgi og nevrofag. Avdelingen behandler  
voksne og barn med akutte hjerne-/hjernehinneblødninger, hjernesvulster, medfødte  
misdannelser i sentralnervesystemet og degenerative sykdommer og skader i spinalkanalen  
hvor nervevevet er truet.

Tekst og foto: Merete Vonen  

Rose og Larsson har jobbet sammen i 13 år 
– først ti år ved Spesialsykehuset for epilepsi 
(SSE) – tidligere Statens senter for epilepsi 
– og fra august 2010 ved Rikshospitalet. Da 
hadde Larsson allerede vært seksjonsleder 
ved nevrokirurgisk avdeling i noen måneder 
og jobbet for å få Rose til å flytte dit med 
seg. De kjenner hverandre så godt som 
kolleger kan som nettopp kolleger – det vil 
si faglig og hvordan de ønsker å ha det på 
arbeidsplassen, hvordan de skal utføre 

oppgavene, hvem som gjør hva og hvem 
som har ansvar for hva. De stoler fullt og 
helt på hverandre og er fulle av respekt og 
beundring for hverandres fagkunnskaper.  
De kan rett og slett ikke få fullrost hveran-
dre. Det skaper trygghet, stabilitet og 
forutsigbarhet i arbeidssituasjonen – noe 
som er en drøm for de fleste å oppnå på en 
arbeidsplass.

Fra legesekretær til  
nevrofysiologitekniker
Sally Rose var utdannet legesekretær før hun 
tok hjelpepleierutdanning og var i praksis på 
SSE i Bærum. Etterpå fikk hun tilbud om 
fast jobb på samme sted og jobbet rundt på 
alle avdelingene i ti år før hun fikk tilbud om 
å begynne fast ved laboratoriet i 2000. Hun 
begynte straks å jobbe tett sammen med Pål 
Gunnar Larsson som allerede hadde vært der 
i ti år og var leder for Nevrodiagnostisk 
avdeling.

Siden har hun fått masse opplæring og 
erfaring gjennom sitt daglige arbeid og 
gjennom fagprat med Larsson som har vært 
hennes leder i alle år. Hun har også tatt en 
del kurs. Ikke minst har hun vært på NMTs 
årlige kurs og synes det har vært en fin måte 
å få både faglig oppdatering, inspirasjon og 
kontakt med kolleger i hele Norden. Hun har 
også sittet i styret i NMT i et par år.

Tekniker og doktor 
i faglig tospann
I nevrokirurgisk avdeling som 
er en del av Klinikk for 
 kirurgi og nevrofag ved  
Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet, jobber et lite 
team tett og godt. Teamet 
består av nevrofysiologitekniker 
Sally Rose og seksjonsleder 
dr.philos. Pål Gunnar Larsson. 
De har høyt spesialiserte 
oppgaver for å hjelpe folk med 
til dels svært kompliserte og 
sammensatte diagnoser.
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Høyt spesialiserte oppgaver
Hva er det så hun og Larsson samarbeider om?
– Vi har all registrering av hjerneaktivitet for 
epilepsikirurgi med elektroder plassert på 
innsiden av skallen i Norge. Vi ser først på EEG 
og foretar så mer avanserte undersøkelser. Bruk 
av vanlig EEG har endret seg noe over tid da 
MR-teknologien har blitt stadig bedre. EEG 
brukes nå oftere for diagnostisering av andre 
ting. Blant annet er søvnregistrering viktig, og 
obstruktiv søvnforstyrrelser og snorking er også 
mer sentrale oppgaver enn tidligere. Og så er det 
noe av det jeg har jobbet med og har skrevet 
doktoravhandling om som vi bruker tid på, og 
det er EEG-monitorering og diagnostikk av 
kognitive forstyrrelser samt oppfølging og 
behandling, sier Larsson. Han tar seg tid til å 
fortelle litt om kroppens nervesystem for å gjøre 
det lettere å forklare hva det er de arbeider med 
ved den høyt spesialiserte avdelingen.
– Nervesystemet vårt består av nerveceller og 
gliaceller. Vi har alle 100 milliarder nerve celler i 
hjernen, og hver av dem er koblet til 6.000–
7.000 andre nerveceller – med andre ord et 
innfløkt og komplekst system av nærmest 

ufattelige dimensjoner. Derfor er EEG som 
måler strøm fra de elektriske nerveimpulser og 
hjerneaktivitet, fortsatt i rask utvikling. EEG har 
så høy tidsoppløsning at den klarer å registrere 
alt som foregår, sier han.

Intraoperativ monitorering
Noe som er i rask fremgang innen medisinen, er 
å undersøke og overvåke pasienter mens de 
ligger på operasjonsbordet – såkalt intraoperativ 
monitorering. Dette skjer dels på grunn av at økt 
kunnskap og mer avansert teknologisk utstyr gir 
muligheter for mer komplisert kirurgi og dels på 
grunn av at man vil øke pasientsikkerheten i det 
man gjør.

– Det at man i større grad enn tidligere kan 
kartlegge og overvåke, gjør at man kan hjelpe 
flere med kirurgiske inngrep. Hvor kan man 
skjære, og hvor dypt kan man skjære? Hva vil 
forskjellige kirurgiske inngrep i hjernen og/eller 
ryggmargen kunne gi av positive og negative 
resultater? Hvor langt unna der man skjærer, er 
for eksempel språksenteret? Hvor er håndbeve-
gelsene? Mange ganger innebærer et inngrep 

valg mellom onder slik at man må gjøre en 
vurdering og prioritering av hva som er best og 
verst i forhold til å foreta et operativt inngrep 
eller ikke. Hvor mye eller lite kan man gjøre for 
å helbrede eller forbedre noe og kanskje på 
bekostning av noe annet? Et eksempel kan være 
hvor mye man skal fjerne av en tumor for å 
være mest mulig sikker på å fjerne flest mulig 
kreftceller samtidig som det kanskje går ut over 
andre fysiologiske funksjoner. Operasjons-
teknisk kan man velge å begrense et inngrep til 
områder hvor det medfører liten skade, men så 
kan man kanskje ikke garantere at pasienten blir 
frisk.

– For eksempel ligger noen svulster i rygg-
margen slik til at man i samråd med pasienten 
må bestemme om han eller hun bør leve slik 
personen gjør så lenge som mulig, og kanskje 
bli lam, eller foreta en operasjon og også 
risikere å bli lam, men kanskje ikke. 

Ennå mye å lære
– Hjernen er funksjonsmessig helt elastisk. 
Evolusjonen har i betydelig grad gjort den til 

å være et filter som åpner opp for hva vi skal 
konsentrere oss om. Her har vi ennå mye å 
lære, og innen EEG-teknologien er det mye på 
gang. Blant annet finnes det veldig forskjellige 
typer slag eller hjerneblødning, og her brukes 
EEG til utredning av både skader og prognoser 
og muligheter for behandling. La oss ta det vi 
kaller locked in-syndrom som kan oppstå etter 
en hjerneblødning. Da er personen bevisst og 
oppfatter alt rundt seg, men klarer ikke selv å 
kommunisere med omverdenen. Hva kan vi 
gjøre for å hjelpe denne gruppen? Et stort 
forskingsprosjekt om diagnostikk og oppføl-
ging av forstyrrelser i bevisstheten er under 
oppstart med internasjonale samarbeidspart-
nere. På det meste foretas det registreringer i 
128 kanaler. Det vil si at det er festet 128 
ledninger til pasientens hodebunn eller hjerne. 
For hver ledning avtegnes det en strek på 
dataskjermen som er tilkoblet. Det å foreta 
langtidsmonitoreringer med 128 kanaler er det 
bare Sally som har gjennomført i hele landet, 
forteller Larsson. Noe av det han er svært 
interessert i, er å finne ut mer om hva som 
skjer ved kognitive forstyrrelser slik som ved 

ADHD og autisme. Disse tilstandene kan ha 
flere årsaker – for eksempel medfødte og/eller 
påførte/oppståtte hjerneskader – og spørsmålet 
er om de kan helbredes eller i det minste 
kontrolleres medisinsk. For å finne ut det, må 
det foretas analyser av hjernenettverket – så-
kalte connectivitets analyser – og på dette feltet 
er det fortsatt mye upløyd mark.

Stadig økning i antall pasienter
– 2011 var oppstartsåret. Da hadde vi 130 
personer til utredning og behandling ved vår 
seksjon. I 2012 hadde vi 161 og i år antar vi å 
komme opp i rundt 180. Vi driver både med 
epilepsiutredninger og monitorering ved 
epilepsikirurgi. Epilepsikirurgien er en 
landsfunksjon. Vi hjelper også til ved 
pleksusoperasjoner der nervetråder og -røtter 
som er revet over i hals/nakke, føres sammen 
igjen eller føres sammen med nye «nerve-
partnere» Også dette er en landsfunksjon. 
Nervesystemet er som en by med veier. Alle 
veiene blir brukt, men alle blir ikke brukt hele 
tiden. Slik er det også med nervecellene og 
nervetrådene. Det er ikke tett «trafikk» eller 
aktivitet i alle hele tiden, forteller Larsson.

To typer operasjoner ved epilepsi
1.  Diagnostisk hvor man legger inn og tar ut 

elektroder for å lokalisere og bedømme 
typen og omfanget av epilepsien

2.   Behandlende operasjon 
I den første kategorien diagnostiserer man 
ved å operere inn striper eller matter med 
elektroder.

 
Data fra driften

Tilstander 2011 2012 2013 
(est)

Aneurisme 26 12 7

Epilepsi 48 84 77

Tumor 34 44 50

Plexus 4 3 2

Spinal AV- 
fistel

4 1 5

Thetered 
cord

15 17

Diverse 14 2 20

Total 130 161 179

– I 2011 hadde vi 48 personer til epilepsi-
utredning og 12 til intrakraniell observa-
sjon. 

I fjor hadde vi henholdsvis 84 og 17 til det 
samme, og i år ligger vi an til å få rundt 
henholdsvis 80 og 20. En del av disse 
pasientene har ekstremt sammensatte 
problemstillinger slik at vi må foreta flere 
undersøkelser per pasient, sier Larsson.

– Jeg kobler på – det vil si at jeg setter på 
ledninger på de sensorene som er festet til 
og kommer ut av hodet. Jeg må lage en 
spesiell montasje for det kirurgen trenger 
og må lage et nytt dataprogram for hver 
operasjon, forteller Rose. Registreringene 
må være individuelt tilpasset hver eneste 
epilepsioperasjon.

– Før operasjonene dekker jeg opp med det 
vi trenger. Jeg gjør jobben, men Larsson har 
ansvaret. Så jeg gjør klart, og han kommer 
og leser registreringene. Det er nødvendig 
med et tett og godt samarbeid, og vi 
samarbeider veldig godt, sier Rose.

Unik kompetanse bygges opp over tid
Den dyktige nevrofysiologiteknikeren er 
ubeskjeden nok til å mene at for de 
behovene som nå kommer, er det ingenting 
som slår kunnskapene og ferdighetene til en 
god gammel EEG-tekniker.

– Over tid opparbeider man seg unik 
erfaring innenfor fagområdet. Fremtiden  
er at alle pasienter som har ryggmargsbrokk 
og alle pasienter som har tumorer som 
ligger slik til at de er vanskelige å ta ut,  
må ha en tekniker til stede under operasjon. 
Å lese EEG med intrakranielle elektroder, 
lagt rett på hjernen, krever høyt spesialisert 
kompetanse. Vi opererer personer fra null 
til 60 år. Det kan ta opp til ett år med 
utredning før man kommer så langt som til 
å bli klare til operasjon. Så trenger kanskje 
pasienten også tid på å bli fortrolig med 
tanken. Etter operasjonene ser vi imidlertid 
stor fremgang hos de fleste. Det er fantas-
tisk å kunne gi et ungt menneske et nytt, 
friskt og lykkelig liv! sier Rose med et 
bredt smil.

Internasjonalt blir 70 prosent av de det 
foretas epilepsikirurgi på, anfallsfrie.
– Av dem vi har operert, tror jeg alle har 
blitt bedre, og det er veldig få som ikke er 
anfallsfrie. De fører normale liv og kan for 
eksempel ta sertifikat for bil etter ett år med 
anfallsfrihet, sier Larsson. Dessverre er det 
imidlertid ikke alle som per i dag kan 
hjelpes.

Antall

Bildene fra operasjonssal, til venstre og på neste 

side, er fra en aneurismeoperasjon med planlagt 

avstengning av blodgjennomstrømning.  

I forgrunnen på begge bildene sitter nevrofysiologi-

tekniker Sally Rose og følger med på pasientens 

hjerneaktivitet. Foto: Pål Gunnar Larsson
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– Det er tungt når vi har utredet en person 
over tid, og personen kanskje har vært 
gjennom flere operasjoner bare i forbind-
else med diagnostiseringen, og så viser det 
seg at vi ikke kan hjelpe. All utredning 
innebærer jo et visst håp om lokalisering av 
skade og mulighet for operasjon og for-
bedring, og det er vondt å måtte fortelle en 
person at det ikke går, sier han.

Behov for fleksibel arbeidstid
På røntgen gjennomføres Wada-tester med 
kateter til den ene hjernehalvdelen hvor 
man sprøyter inn sovemedisin slik at halve 
hjernen sovner. Her må vi overvåke 
hjerneaktiviteten med EEG. Dette gjør vi 
før en del hjerne operasjoner – for eksempel 
ved epilepsi og når enkelte svulster skal 
fjernes. I en del tilfeller av utredning av 
epilepsipasienter kreves det registrering 
over flere dager for diagnoseavklaring og 
for å finne fokus. Rekorden i registrering er 
fem uker – dag og natt – med video-
overvåking. Da Sally er alene, og ikke i et 
vaktsystem, må hun følge pasienten hele 
tiden. En gang ble det foretatt registreringer 
i 40 dager i strekk, og hun møtte på jobb 
hver dag – også lørdag og søndag forteller 
Larsson.

Dette gir en spesiell arbeidssituasjon med 
behov for fleksibel arbeidstid. Det lille teamet 
jobber ikke i turnus, men har kontinuerlig 
beredskapsvakt og kan bli tilkalt om natta i 
spesielle tilfeller. For dette har Rose fått et 
fast tillegg i lønnen som kompensasjon, men 
belastningen hun har, er større enn tillegget, 
mener sjefen.

– Jeg er stort sett på jobb klokken halv åtte og 
går som regel hjem i femtiden. I disse timene 
løper jeg rundt og har mange forskjellige 
arbeidsoppgaver – for det meste daglig 
oppfølging av pasienter med elektroder, men 
også alt fra ryggmargsbrokk til plexus, tumor 
og epilepsi. Det er ikke to dager som er like, 

Fra implanteringen av en matte.

«Det er fantastisk å kunne gi et ungt menneske  
et nytt, friskt og lykkelig liv!»

Sally Rose, nevrofysiologitekniker ved Rikshospitalet

Analyse som viser 3d-segmenter 

av MR-bilde, med patologi 

segmentert i grønt. Rød og turkis 

er områder med EEG-aktivitet. 

De små, blå kulene tilsvarer 

elektrodepunktene i matten

Foto: Pål Gunnar Larsson 
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1. Felles organisering av etterutdanningskurs
– Rullering mellom Danmark, Sverige og Norge
– Forelesere fra de ulike nordiske land
– Stimulere til økt samarbeid over grensene
– Utfordringer i forhold til samkjøring av kurs
– På hvilken tid av året
– Arbeidsgivers mulighet til å finansiere

De siste årene har det vært fagkurs i både Norge og Danmark samt 
vårmøte i patologi i Sverige. Den økonomiske situasjonen ved 
sykehusene i alle de nordiske landene fører til at mange ikke får reise 
på mer enn ett kurs i året. Dette er beklagelig da det er mange interes-
sante og relevante temaer for vår yrkesgruppe på kursene, og spesielt 
tatt i betraktning at yrkesgruppen ikke har noen andre videreutdan-
ningsmuligheter. Det er et felles problem i hele Norden at det er 
vanskelig å få arbeidsgiver til å dekke kursutgifter. Mulighetene for 
dette øker imidlertid dersom kursene kan vise til faglig utvikling og 
fordypelse.

Temaer på kursene
Kurstemaene skal være faglig relevante, og kursene skal ha innhold 
som er med på å heve kompetansenivået for yrkesgruppen slik at 
arbeidsgiver ser verdien av å dekke deltakelse på kurset. Vi ser det som 
viktig å ha både rettsmedisinske og kliniske obduksjoner som tema. Det 
er diskutert fordypning i ett spesifikt tema som blir kursets «røde tråd». 
Dette er noe vi tar med oss videre i arbeidet med felles nordiske kurs.

Faglige workshops og arena for nettverksbygging
Et forslag er å ha små grupper/workshops der man skal jobbe med 
fastsatte temaer under koordinering av kursansvarlige, for deretter å 
diskutere dem i plenum. Deltakerne i hver gruppe skal være fra 
forskjellige arbeidssteder, og gjerne arbeide med både rettsmedisinske 
og/eller kliniske obduksjoner.
Det sosiale ved kurset må også vektlegges da dette er en arena for vår 
noe spesielle yrkesgruppe til å komme sammen og diskutere ting som 
opptar oss i det daglige arbeidet. Mange av oss arbeider på steder der vi 
er alene eller er få ansatte, og det å få komme sammen og få input fra 
kollegaer, har stor verdi!

Avvikling av kurs i fellesskap
Når det gjelder tidspunkt for når på året det bør arrangeres felles 
nordiske kurs, er alle enige om at det bør foregå på en fast tid på året. 
På grunn av andre kurs som per i dag allerede er godt etablerte, blant 
annet innen rettsmedisin, er det mest hensiktsmessig for oss i Norge å 
arrangere fagkurset om høsten.

Danmark har hatt to kurs i Odense. Disse var om høsten, og det er 
planer om å fortsette med dette. Noe av utfordringen er at det ikke 
finnes noen fagforening for denne gruppen i Danmark slik at det har 
vært spesielt engasjerte ved blant annet Retsmedisin i Odense som har 
stått som arrangør.

I Sverige vil arrangering av et felles nordisk kurs antageligvis passe 
best i forbindelse med Vårmøtet i patologi som blir avholdt i mai hvert 
år. Et unntak fra å arrangere felles nordiske kurs for obduksjons-
teknikere om høsten, blir derfor muligens Sverige.

Én virkedags fravær
En annen utfordring er at det er få teknikere på hvert arbeidssted. 
Dersom kurset går over flere dager, er det vanskelig for samtlige 
teknikere å reise da noen må være igjen på jobb. Dette har blant annet 
Norske Medisinfaglige Teknikere i Norge løst ved å ha kurset fredag 
og lørdag, slik at det kun blir én dag uten teknikere ved de respektive 
patologiavdelingene.

Ved å rullere organiseringen av kursene mellom Norge, Sverige og 
Danmark vil vi måtte samarbeide på tvers av landegrensene. Dette er i 
seg selv positivt. Selv om kurset for eksempel blir holdt i Danmark, 
ønsker vi i nettverksgruppen at det skal være et «styre» eller en 
arbeidsgruppe fra både Danmark, Norge og Sverige som organiserer 
kurset.

Ved å ha felles nordiske kurs vil vi trolig også få et mye større 
«utvalg» av foredragsholdere. Språklig bør ikke dette by på de store 
utfordringene, men eventuelle språkbarrierer må tas i betraktning.  
Vi må finne foredragsholdere og temaer som kan fenge alle! Vi mener 
at engelskspråklige foredragsholdere også bør vurderes på kursene.

Til oppfølging
Det er fremmet forslag om en nordisk arbeidsgruppe som arbeider 
med felles kurs; det krever ildsjeler! De tilstedeværende på det 
nordiske nettverksmøtet er alle villige til eventuelt å være med i en 
slik arbeidsgruppe. Vi undersøker om det eksisterer formalitetskrav fra 
våre respektive organisasjoner knyttet det å oppnevne en nordisk 
arbeidsgruppe.

For å nå ut til flest mulig kollegaer med invitasjoner til kurs, må 
arbeidsgruppens deltakere fra Sverige ha ansvar for å sende 
invitasjon til alle sine kollegaer, danske deltakere til sine i Danmark og 
norske deltakere til kollegaer i Norge. I tillegg til å ha kontakt via e-post 
og telefon, må arbeidsgruppen også møtes minimum én gang i året.

og epilepsi er det vi kan aller best, sier Rose.
Utfra det hun sier er det lett å regne seg frem 
til at hun jevnt over har arbeidsdager à 9 1/2 
time, men så lenge hun er så engasjert i jobben 
sin som hun er, trekker hun bare på skuldrene 
av det.

Sammenslåtte fagmiljøer og -kulturer
De nevrokirurgiske avdelingene som arbeidet 
med disse helseutfordringene ved Ullevål og 
Rikshospitalet, ble i 2010 slått sammen til ett 
større fagmiljø. I utgangspunktet hadde de 
nokså forskjellig kultur eller arbeidsmiljø og 
forskjellig måte å organisere arbeidet på. 
Sammenslåingen bød derfor på en del 
utfordringer, og alle som ble berørt, måtte 
tilpasse seg og jenke seg. Samtidig med 
sammenslåingen ble fag miljøet innen klinisk 
nevrofysiologi splittet slik at det nå består av 
tre enheter organisert i tre forskjellige 
avdelinger og lokalisert på fire steder. Dette er 
en sentral årsak til Sallys arbeidsforhold med 
opp til 40 arbeidsdager i strekk.

– I Oslo-regionen er det nå tre laboratorier 
som jobber med samme oppgaver som oss. 
Ideelt sett mener jeg at det hadde vært mest 
fornuftig å ha fagkompetansen samlet i én 
enhet i Oslo universitetssykehus. Da ville vi 
vært 50 ansatte hvorav 12 leger. Det hadde 
vært utviklende for både den kirurgitekniske 
spesialiseringen og for monitoreringen.  
Vi må bli robuste og trenger et samlet 
fagmiljø for nettopp å utvikle faget, mener 
Larsson.

Akkurat nå opplever han at deres plassering 
flyter litt organisatorisk blant annet fordi 
klinisk nevrofysiologi-faget er i en viss 
endring.

– Vi er inne i en fase hvor vi går pløyer ny 
mark hele tiden. Vi har beveget oss såpass fort 
at vi ikke kan definere rutiner og prosedyrer 
spesielt. Blant annet blir det flere og flere 
operasjoner med intraoperativ monitorering, 
sier han.

Samarbeider med produsenter  
om avansert utstyr
– Utstyret vi har er nytt og fint. Vi har både 
en cortical stimulator og et monitorerings-
system som er svært avansert. Vi er stolte 
av maskinene våre, og vi gjør ting her som 
ikke gjøres noe annet sted i landet. Vi får 
også støtte fra maskinprodusenter i et 
gjensidig nytteperspektiv. Vi trenger så 
gode maskiner som mulig, og produsentene 
ønsker å lage så gode maskiner som mulig. 
Det er de nødt til også for å klare å overleve 
som produsenter i et marked med konkur-
ranse. Samarbeidet gjør at vi er med og 
utvikler utstyr og programvare ved å 
komme med innspill om hva vi trenger og 
hvor godt vi mener utstyret fungerer. Dette 
hjelper produsenten til å utvikle stadig 
bedre utstyr mens vi får tilgang til det beste 
og mest avanserte som hittil er utviklet, i 
vårt arbeid – uten å måtte kjøpe det. 
Dermed kan vi levere stadig bedre tjenester 
innenfor vårt fagområde, forteller de to 
kollegene.

Enormt potensial
– Mitt største, generelle problem er mangel  
på tilgjengelige fagpersoner som kan 
utvikle fagområdet og gjennomføre studier 
og tolke resultatene av dem, sier Larsson. 
Slike prosjekter er imidlertid både svært 
tidkrevende og dermed også kostnads-
krevende. Derfor går det også med mye tid 
til å skaffe penger til å finansiere dem.
– Mange ganger blir det påstått at ikke alle 
er interessert i å bidra til utvikling fordi ny 
kunnskap gjør at man får evne til å hjelpe 
mange flere, og når evnen er der, krever 
også folk at de får tilgang til den behand-
lingen det er mulig å oppnå. Er du enig i 
dette?
– Det er nok til en viss grad en myte at 
utvikling er så kostnadsdrivende som 
mange skal ha det til. Effektivisering 
reduserer også kostnader – for eksempel 
ved at behandlingstiden for pasientene går 
ned. Byråkratisering derimot, med mange 

nivåer for hver beslutningstaking og mange 
møter på hvert nivå, er kostnadskrevende. 
Mange som har et ønske om å forske, orker 
ikke å bruke tiden sin på å jobbe seg 
gjennom byråkratiet for å skaffe de pengene 
som skal til. I dag er derfor utfordringen litt 
mangel på penger, men mest mangel på 
tilgjengelig hjernekapasitet, og det er synd, 
sier den entusiastiske forskeren.
– Han vil ha folk med høy kompetanse 
innen nevrofysiologi, men finner ikke nok 
fagpersoner. I dag leier kirurgene til og med 
inn folk helt fra Chicago, forteller Rose.
Heldigvis har Larsson i hvert fall henne.

For mer informasjon om intraoperativ 
monitorering, se:
http://www.eorthopod.com/content/
intraoperative-monitoring

Kirurgiske  
inngrep med  
behov for  
EEG-registrering

1. Epilepsi, hjerneblødning, hodeskader, 
svulster i hode
• Sovemiddel i hele hjernen
•  Følge med på hvordan nerve cellene har 

det med energi slik at man ser hvor lenge 
man kan holde på med operasjonen uten 
at pasienten tar skade

•  Følge med på hvilke deler av hjernen 
man kan fjerne/ikke må fjerne ved 
operasjonen og hvilken effekt det vil få

• Fremkalte potensialer

2. Svulster i ryggmargen
•  Fremkalte potensialer – både motoriske 

og sensoriske
•  Monitorering overvåker hjernen/

ryggmargen

3. Tjoret ryggmarg
• Ved ryggmargsbrokk
•  Nervene ut fra ryggmargen er blandet 

inn/berørt
•  «Lytte» på muskler – indikerer for 

eksempel hvor man kan skjære og hvor 
dypt og hvilken effekt det gir på perifere 
nerver

Tinninglappsepilepsi  
med MR-funn: 70–80 %
uten MR-funn: 60–70 %

Utenfor tinninglappen  
med MR-funn: 50–60 %
uten MR-funn: <50 %

Epilepsi
 
• 0,8 prosent av befolkningen får det
• omfatter hundrevis av sykdommer
•  er et symptom på en bakenforliggende 

sykdom
•  Prosent anfallsfrie etter type epilepsi 

etter operasjon:

Nordisk nettverksmøte 
for obduksjonsteknikere
22. februar i fjor ble det holdt nordisk nettverksmøte for obduksjonsteknikere. På dagsorden sto felles  
organisering av etterutdanningskurs, formalisert utdannelse og organisering av danske obduksjonsteknikere. 
Her følger det meste av møtereferatet.
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uavklart – også med tanke på senere utdanning og kurs. Det skulle 
være møte etter påske i fjor i Danmark, hvor det blant annet skulle 
diskuteres hvordan man kan etablere en organisasjon. Hvilke 
muligheter har de, og hvilke forventninger har teknikerne/
preparantene rundt omkring i Danmark til en organisasjon? Dette 
er spørsmål det skulle arbeides videre med.

I København har seks-syv patologiavdelinger blitt slått sammen til 
tre store, og alle obduksjoner foregår i disse.

Kan SFFO eller NMT bistå?
Dersom våre danske kollegaer trenger tips og drahjelp med tanke 
på organisering, oppfordres de til å ta kontakt med organisasjo-
nene i Sverige (SFFO) og Norge (NMT), så kan disse eventuelt 
bidra til dette. De oppfordrer også til at det opprettes en dansk 
nettside. Kommunikasjon via e-post er også viktig for å styrke 
samarbeidet over landegrensene.

4. Diverse
1.) Joachim Einarsson tok opp spørsmålet om donasjon av 
hornhinner og hjerteklaffer. I København tas ikke hornhinner eller 
hjerteklaffer ut mens andre steder i Danmark gjøres dette.  
I Sverige tas det ut både hornhinner og hjerteklaffer ukentlig.

2.) Ved katastrofer: Kunne vi hatt en liste over teknikere som kan 
bistå ved store katastrofer over landegrensene? Det er stor 
interesse for dette blant flere teknikere. I Danmark finnes en liste 
over politifolk, teknikere og andre som kan bistå.

Kommentar: I Norge ønsker ofte rettsmedisinere å ha med 
teknikere fra sin egen avdeling når de skal arbeide i katastrofe-
områder eller ved store ulykker.

Deltakere på møtet var:
Fra Sverige:
Olle Sterling, Länssjukhuset i Kalmar, Joachim Einarsson, 
Rättsmedicin Lund og Lars Olofsson, Labmedicin Region Skåne
Fra Danmark:
Ole Jakobsen og Alexander Green, Retsmedisinsk Institut 
København
Fra Norge:
Eli-Mathea Skåre, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg og Lars Tomas 
Lien, Sykehuset Innlandet

Nyttige lenker:
http://www.sffo.se/
http://delta.no/nmt/
http://www.forensic.dk/
http://legeforeningen.no/

Deltakerne på nettverksmøtet er enige om en prøveordning der vi 
samkjører ett kurs i fellesskap i Norge først da yrkesgruppen her allerede 
har en sterk og god organisasjon i ryggen.

Lokalisering
Når det gjelder lokalisering av kurssted må det være lett tilgjengelig for 
deltakere fra alle land. Nærhet til flyplass må være en selvfølge da de 
aller fleste har lang reisevei.

Oversikt over teknikere i Norden
For å anslå hvor mange vi eventuelt kan bli på et felles nordisk kurs, har 
vi funnet ut at antall teknikere/preparanter totalt i Sverige, Danmark og 
Norge er cirka 175, fordelt som følger:

Sverige:
Cirka 60 preparanter innen kliniske obduksjoner
25 rettsmedisinske preparanter
(28 avdelinger)

Danmark:
Cirka 40 kapellassistenter/preparanter
11 rettsmedisinske preparanter

Norge:
Cirka 40 preparanter innen rettsmedisin og/eller kliniske  
obduksjoner

2. Formalisert utdannelse
Informasjon om arbeidet i Norge
Lars Tomas Lien informerte om hvor vi står i Norge i forhold til en 
formalisert utdanning. Han forklarte hvordan kompetanseplattformen 
(vedlegg 1) ble utarbeidet på bakgrunn av kontakt med de forskjellige 
avdelingene rundt omkring i Norge. En høyskolemodell med 180 
studiepoeng ble valgt som aktuelt for autopsiteknikere på sikt. Det 
tilsvarer en bachelorgrad i en standardisert studiepoengsmodell. NMT 
har utarbeidet et forslag til en bachelorutdannelse (se vedlegg 2) for 
obduksjonsteknikere. Per i dag er det sykepleierutdanningen som har 
flest fag som er relevante for yrkesgruppen.

Utfordringer i forhold til formalisert utdanning
Økonomisk er det vanskelig for høyskolene å tilby en treårig utdanning 
for så få elever som det vil være behov for å utdanne innen dette faget. 
Det er også utfordrende fordi det er få ledige stillinger som teknikere, 
slik at en utdanning muligens bør tilbys etter en prøve-/praksisperiode 
hos aktuelle arbeidsgivere og med påfølgende bindingstid til disse. Vi 
vurderer også mulighetene for å plukke ut de viktigste elementene til en 
ettårig utdanning.

Sertifiseringsordning
En sertifiseringsordning vil kunne gi obduksjonsteknikerfaget en 
kvalitetssikring og ivaretakelse av faget som helhet. Yrkesutøverne vil 
da kunne dokumentere en «felles kunnskap» eller kompetanse. En 
sertifiseringsordning er ikke det samme som en offentlig godkjenning, 
men vil likevel sørge for at den faglige kompetansen en yrkesutøver har 
bygget opp gjennom mange år, vil kunne dokumenteres. Sertifiserings-
ordningen kan etableres gjennom utvikling av en kravspesifikk 
kompetansevurdering som de som ønsker en sertifisering, må gjen-
nomgå. Spørsmålet er om de nordiske landene kan finne et innhold og 
en felles plattform for en sertifiseringsordning som kan fungere i både 
Danmark, Sverige og Norge. Da vil det også være et større antall 
personer som kan komme inn under samme sertifiseringskrav. Dette vil 
gi yrkesgruppen en større forankring i en felles kvalitetssikring.

Innholdet i kompetansevurderingen må utvikles i samarbeid med 
landenes rettsmedisinske og patologiske foreninger slik at det samsvarer 
med de kravene som patologer og rettsmedisinere mener er relevante. 
Deretter må en sørge for at kravene til sertifisering blir gjennomført ved 
alle helseforetak/-institusjoner i de respektive landene. Dette krever også 
samkjøring og involvering av helseforetakene/-institusjonene i 
utviklingsfasen av en slik ordning. Sertifiseringen vil foregå etter 
eksaminering i de ulike temaene som vil være aktuelle.

NMT har startet arbeidet med å se på aktuelle temaer som bør inngå i en 
sertifiseringsordning. Det må presiseres at en sertifiseringsordning ikke 
blir noen erstatning for en formalisert utdannelse, men at dette kan 
innføres parallelt med at vi fortsetter arbeidet med utdannelsen.

Arbeidet med utdanning i Sverige
I Sverige foreligger det en utdanningsplan (vedlegg 3). Svensk Förening 
för Obduktionstekniker (SFFO) har på forhånd vært i kontakt med 
samtlige patologiavdelinger i Sverige for å høre om de er interessert i å 
ta imot praktikanter. 25 av 28 var positive til dette, to hadde ingen 
mulighet mens den siste avdelingen ikke svarte på henvendelsen. SFFO 
fikk også positive tilbakemeldinger om at noen kunne stille som lærere! 
Utdanningen kan tas på nett samt gjennom møter i Kalmar to dager i 
måneden. Praktisk arbeid/utplassering er også med i opplegget. De som 
har tatt denne utdanningen, har studert i Malmø i ett år. 16 startet på 
utdanningen, og av disse fullførte 12. Patologer flere steder i Sverige 
støttet ordningen. For å komme inn på utdanningen, måtte man ha 
videregående skole i bunn, og utdanningen var på høyskolenivå.

Antall balsameringer i Stockholm øker dramatisk, og dette krever mer 
personell – noe som fører til behov for flere preparanter. SFFO har 
skrevet et brev til Utbildningsdepartementet. Her har de beskrevet 
arbeidet til preparanter i Sverige. Det må ses på hvem det er som søker 
seg til en slik utdanning, og ikke bare med hensyn til skolebakgrunn, da 
det er en fordel å ta inn de som allerede er i jobb. Tanken er å utdanne 
25 stykker. Rettsmedicinalverket har også vurdert utdanning for 
teknikere i Sverige.

Informasjon om NOU; «Når døden tjener livet»
Lars Tomas Lien og Eli-Mathea Skåre informerte om forslag til nye 
lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik i Norge. I 
NOU’en er det forslag om endringer som kan ha betydning for 
obduksjonsteknikere da ett av hovedmålene er å øke antall obduksjoner. 
Punkt «4.2.3.5 Obduksjonsteknikere» handler om obduksjonsteknikere 
og deres arbeidsoppgaver spesielt. Under «punkt 9.3.6 Andre tiltak for å 
øke obduksjonsfrekvensen» er formalisering av utdanning av 
 obduksjonsteknikere/preparanter nevnt. Høringsfristen for lovforslaget 
var 02.05.12.

3. Organisering av danske obduksjonsteknikere
Hva gjøres?
Danske teknikere har tidligere hatt en forening for teknikere ved 
kliniske obduksjoner. Den ble startet for cirka 20 år siden. På denne 
tiden ble alle hypofyser undersøkt, og foreningen fikk betalt per 
hypofyse. Den høye obduksjonsfrekvensen på den tiden gjorde at 
det ble en grei inntekt av det, og foreningens medlemmer møttes 
årlig til forelesning og sosialt samvær. Denne foreningen er nå lagt 
ned.Tonny Hansen, Jan Schou og Ole Jakobsen har hatt en del 
møter for å diskutere en organisasjon for rettsmedisinske preparan-
ter. De laget noen forslag til elementer med tanke på utdanning og 
forsøkte å få dette inn under Dansk Selskab for Retsmedicin – noe 
som viste seg å være vanskelig. Det er spørsmål om kapellassisten-
ter også skal med i denne organisasjonen, men foreløpig er dette F
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Tekst: Merete Vonen

Når man så diskuterer utdanning, handler det 
ikke om et behov som enten er der eller ikke, 
men hvor mange man trenger å utdanne. 
Antallsbehovet er for lite til å etablere et fast 
studietilbud årlig. Det ville blitt altfor dyrt å 
ansette/engasjere nok gode forelesere og ha et 
godt utdanningsopplegg for et lite antall 
studenter. Og hvis man skulle tatt inn mange 
studenter, ville det ikke vært arbeid til alle 
etterpå. Problemet er imidlertid at når det ikke 
finnes noen etablert utdanning i det hele tatt, blir 
tilførselen på kompetanse også begrenset, og 
kompetansebehovet er der i høyeste grad – og 
for stadig mer avanserte problemstillinger. 
Derfor et også utdanningsbehovet til stede, men 
for et lite antall om gangen.

Økende behov for begge grupper
Spesielt kan man se et økende behov innen 
nevrofysiologiteknikk fordi antall oppgaver  
og situasjoner der man ønsker å benytte 
nevrofysiologikompetanse stadig utvides. 
Dette gjelder blant annet innen intraoperativ 
monitorering som innebærer overvåking og 
diagnostisering av pasienter mens de ligger på 
operasjonsbordet. Dette er et stadig mer 
aktuelt arbeidsområde. (Se også saken på side 
9–13 for omtale av dette.)

Også innen epilepsiutredning og -behandling og 
innen diagnostisering og behandling av 
helseproblemer relatert til søvnforstyrrelser, er 
det et økende behov for god kompetanse innen 

nevrofysiologiteknikk. Det første ikke minst 
fordi diagnostiseringen blir stadig mer presis og 
fordi kirurgien også blir stadig mer både presis 
og avansert. Dette igjen er ikke minst på grunn 
av den ovennevnte muligheten for intraopera-
tiv monitorering. At det så ikke skal finnes en 
utdanning som sørger for å fôre samfunnet 
med dyktige nevrofysiologiteknikere, blir et 
paradoks.

Det samme gjelder for autopsiteknikere – eller 
obduksjonsteknikere – som også jobber 
innenfor et fagfelt der det er et økende behov. 
De assisterer ved obduksjoner, og det er et 
ønske at stadig flere blir obdusert for å sikre at 
riktig dødsårsak blir dokumentert. Det foretas 
også rettsmedisinske obduksjoner der det er 
svært viktig å ha kompetente, nøyaktige og 
betrodde obduksjonsteknikere med på laget. 
Det samme gjelder for tilfeller der familier 
ønsker å se en død slektning før bisettelse/
begravelse finner sted og hvor det kan være 
en kunst å gjøre den døde så «presentabel» 
som mulig. Spesielt gjelder dette etter 
dødsfall i forbindelse med ulykker, og for 
eksempel også i de tilfellene der det er fjernet 
organer fra den dødes kropp. Her har 
obduksjonsteknikerne en sentral rolle.

Norge har i dag høyt kvalifiserte obduksjons-
teknikere ved flere sykehus i landet og har ved 
flere anledninger bidratt med folk internasjonalt 
ved rettsmedisinsk identifiseringsarbeid og 
etterforskning etter store ulykker, naturkatastrof-
er, kriger og terrorhandlinger. At landet ikke kan 

tilby de som er interessert i dette faget, en god 
utdanning, må derfor oppleves som merkelig for 
dem det gjelder.

Felles nordisk utfordring
Naturlig nok er det ikke bare Norge og norsk 
helsevesen som står overfor denne utfordringen, 
men også andre land og deriblant våre nærmeste 
naboland. Dette taler for et tett samarbeid 
mellom disse landene for å utdanne nok og 
dyktige nevrofysiologiteknikere og obduksjons-
teknikere til å dekke de nasjonale behovene. Per 
i dag finnes det bare én utdanning i Norden som 
utdanner nevrofysiologiteknikere til en offentlig 
godkjent tittel. Den er i Danmark, og der kan en 
velge om en vil ta utdanningen som fagskole 
eller høyskole. Det er også en utdanning i 
Finland og en i Sverige, men de gir hoved-
sakelig opplæring i laboratorieteknikk og ikke 
så mye direkte nevrofysiologi. Selv om 
utdanningstilbudet er lite, er det imidlertid 
ingen som blir ansatt som tekniker i klinisk 
nevrofysiologi uten å ha noen form for 
helsefaglig utdanning i det hele tatt. De fleste 
er enten hjelpepleier, sykepleier eller 
bioingeniør. Blant annet må de kunne pleie, 
og de må ha medikamentkunnskaper.

For obduksjonsteknikere gjelder fortsatt at de 
fleste ansettes som helt ufaglærte, eller eventuelt 
med en grunnutdanning innen helsefag, og lærer 
det de trenger gjennom praksis og undervisning 
på arbeidsplassen gjennom flere år. At erfarne 
får dokumentert sin kompetanse, vil bidra til å 
ivareta de som allerede er i arbeid. En sertifise-

ringsordning vil også bidra til å gi nye en 
ramme å forholde seg til. Det beste for de som 
er interessert i faget, vil imidlertid være om det 
blir etablert en formell utdanning på nasjonal 
eller nordisk basis.

Profesjonskamp
Hvem er det så som starter et løp som 
nevro fysiologitekniker eller obduksjons-
tekniker?  
I dag er det slik at før praksis og spesialopp-
læring, har en del helsepersonell en del av den 
kunnskapen som er nødvendig, men ikke all. 
Forskjellig helsepersonell har mer eller mindre 
av og styrker og svakheter innenfor den 
kompetansen som er nødvendig for å bli gode 
utøvere innen de nevnte fagområdene. Dette 
gjør at det lett oppstår en profesjonskamp 
mellom dem som i hvert fall har en del av den 
kompetansen som skal til. Her er det imidlertid 
ikke snakk om hvem som kan mest og hvem 
som er best og verst og dermed fortjener mest 
eller minst å få besette stillingene innenfor 
disse fagområdene. Det handler om hvordan 
man skal utnytte den kompetansen som faktisk 
finnes, på en best mulig måte til det beste for 
pasientene og til det beste for utviklingen av 
kompetansen og faget som helhet.

Rutinepregede oppgaver som krever 
spesialkompetanse
En av utfordringene er at det innenfor disse 
fagområdene er en god del rutinepregede 
oppgaver som krever høy grad av erfaring og 
høy grad av nøyaktighet og spesialkompetanse 

og spesielle ferdigheter. Rutinepregede 
oppgaver er det imidlertid ikke alle som synes 
blir givende nok for et langt yrkesliv – og 
spesielt ikke blant dem som har en lang 
teoretisk høyskole- eller universitetsutdan-
ning. Samtidig har de som utøver disse 
fagene, en nøkkelrolle i de oppgavene de er 
med på. Dersom nevrofysiologiteknikere og 
obduksjonsteknikere for eksempel skulle 
følge sykepleierstudentene i første del av 
deres studium, ville de lært mye om anatomi 
og fysiologi. Et studium innen sykepleie 
innebærer imidlertid også mye fagkunnskap 
og ferdigheter som en nevrofysiologitekni-
ker og en obduksjonstekniker ikke vil få 
bruk for i et senere yrkesliv – som for 
eksempel pleie, sårbehandling, medikament-
kunnskaper og forebyggende helsearbeid. 
Samtidig vil studiet mangle opplæring i en 
del spesifikk fagkunnskap som det er viktig 
at en dyktig nevrofysiologitekniker og/eller 
en dyktig obduksjonstekniker har. Som 
eksempler her kan nevnes bruk av avansert, 
teknologisk spesialutstyr og patologi.

Hva er behovet, og hvordan skaffe 
kompetansen?
Dette handler derfor ikke om profesjons-
kamp i klassisk forstand – om hvem som er 
best til å ivareta oppgavene og som gjør 
jobben best – men om hva som er behovet 
og hvordan man på best mulig måte skal 
utvikle og skaffe kompetansen som trengs.
Mange yrkesgrupper i helsevesenet besitter 
en del kompetanse som er nyttig, men alle 

besitter ikke den samme kompetansen. For å 
bli ordentlig dyktig, må det mye fagspesifikk 
både kunnskap og praksis til og mye 
personlig erfaring. Dette er ikke yrker med 
oppgaver som en behersker godt «over 
natten». Både kompetansen og ferdighetene 
utvikles over lang tid og blir personlige i den 
forstand at ikke to nevrofysiologiteknikere 
eller obduksjons teknikere vil være like gode 
i alt, og ikke to vil ha samme erfaring og/
eller samme forståelse av faget. Slik er det 
for de fleste yrkesutøvere, men så lenge de 
aktuelle faggruppene ikke har den samme 
teoretiske utdannelsen som utgangspunkt for 
praksisen og erfaringene heller, vil kompe-
tansen i enda større grad enn for mange 
andre faggrupper bli individuell og følge 
personene som har den.

Faginteressen bestemmer
Slik situasjonen er i dag, vil derfor både en 
hjelpepleier, en helsesekretær, en helsefag-
arbeider, en sykepleier og mange flere ha et 
like stort potensial for å bli en dyktig 
nevrofysiologitekniker eller en dyktig 
obduksjonstekniker. De fleste vil ha en del 
av kunnskapene og kompetansen som trengs, 
men ingen vil ha alt. Det de har, vil være et 
utgangspunkt. Så vil det først og fremst være 
interessen for faget, engasjementet og 
gløden for oppgavene i tillegg til personlig-
heten og de personlige erfaringene gjennom 
praksis som bestemmer hvor dyktige de blir 
– i hvert fall inntil formelle (nordiske?) 
utdanninger er på plass…

Nevrofysiologiteknikk og autopsiteknikk som fag

Stort behov for få med 
høy kompetanse

Nevrofysiologiteknikk handler om å ha høy og spesialisert kompetanse innenfor et relativt smalt 
fagfelt. Det samme gjelder autopsiteknikk. På landsbasis er det ikke behov for å ha mange som har 
kompetanse innenfor hvert av disse spesialiserte fagområdene, men det er et stort behov for å ha noen 
som er dyktige.

Alle land trenger dyktige nevrofysiologiteknikere og dyktige obduksjonsteknikere. På landsbasis trengs det imidlertid ikke så mange innen hver av disse yrkes-

gruppene i forhold til innbyggertallet. Per i dag finnes det ingen offentlig godkjent utdanning for noen av dem i Norge og for obduksjonsteknikere ikke i hele 

Norden. Både fagorganiserte og andre ildsjeler jobber for at det skal etableres offentlig godkjente utdanninger på nasjonal eller nordisk basis – og da helst på 

høyskolenivå. Foto: CandyBox Images/shutterstock.com
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Tekst: Kristin Vik, spesialrådgiver i fag-  
og samfunnspolitisk avdeling i Delta

Den norske patologforening vedtok nylig å 
støtte arbeidet for sertifisering av obduksjons-
teknikere.
– Yrkesgruppen er liten og har i dag ingen 
formell utdanning. Det er opp til den enkelte 
patologi- eller rettsmedisinske avdeling å gi 
yrkesgruppen nødvendig opplæring. En 
sertifiseringsordning for obduksjons teknikere 
er viktig for å kvalitetssikre og dokumentere 
kompetanse. Det vil også bidra til både å 
forankre faget og gi økt yrkesstolthet. Målet er 
at sertifiseringen innføres ved alle patologi-

avdelinger og rettsmedisinske avdelinger. 
Støtten og samarbeidet med Den norske 
patologforeningen blir viktig i dette arbeidet, 
sier Lien.

Kompetansegap
Obduksjonsteknikere er medisinfaglige 
teknikere som jobber med kliniske obduksjon er. 
Klinisk obduksjon er viktig for å finne riktig 
årsak til personers død. Ofte avdekkes også 
sykdommer og diagnoser man tidligere ikke 
har vært klar over at  pasienten hadde. Riktige 
diagnoser er også viktig for at helsemyndig-
hetene skal få kunnskap om sykdomsbildet i 
befolkningen. Vanlige arbeidsoppgaver for 

obduksjons teknikeren er å bistå i utføring av 
 obduksjoner, balsamere, preparere og  
stelle lik, administrere transport av lik, føre 
likprotokoll og organisere det daglige arbeidet 
på obduksjonssalen. Obduksjonsteknikeren 
arbeider selvstendig og i tett samarbeid med 
patologer og rettsmedisinere.
– Det er i dag et klart kompetansegap i arbeidet 
som blir utført av obduksjons teknikere og 
patologer og rettsmedisinere som er ansvarlige 
for gjennomføringen av obduksjonene. Å heve 
kompetansenivået  
for obduksjonsteknikere er viktig for å 
kvalitetssikre at obduksjoner blir utført i 
henhold til de instrukser som er gitt, sier Lien.

Kompetanseløft for  
obduksjonsteknikere  
– et viktig skritt videre
Deltas yrkesorganisasjon Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) har lenge jobbet for kompetanseutvikling 
for obduksjonsteknikere. – Det er gledelig at Den norske patologforening støtter arbeidet med sertifisering av 
obduksjonsteknikere, sier Lars Tomas Lien som er styremedlem i NMT.

Kursdeltakerne på NMTs fagkurs 2012 får her omvisning av professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum. De syntes det var interessant å få 

se St. Olavs hospitals undervisningslokaler med anatomisk samling. Nå vil patologforeningen bidra til en kvalitetssikring av obduksjonsteknikernes kompetanse 

ved å samarbeide med Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) i Delta om etablering av en sertifiseringsordning. NMT mener at det vil bidra til et faglig og status-

messig løft for yrkesgruppen. Foto: Merete Vonen

Tekst: Merete Vonen

Dr. philos. Pål Gunnar Larsson sitter i styret 
i Norsk forening for klinisk nevrofysiologi 
som er en spesialitetsforening i Den norske 
legeforening.

– Nevrofysiologiteknikerne er jo en 
yrkesgruppe hvor det er svært få utøvere på 
landsbasis. Det er verken grunnlag eller 
stort nok behov for å utdanne nye, til at det 
er regningssvarende å etablere en fast 
utdanning i Norge. Noen tar derfor 
utdanningen sin i Danmark som har den 
eneste utdanningen som er godkjent i 
Norden. I Sverige derimot har de en felles 
grunnutdanning i to år for flere typer 
helsepersonell, og deretter får de praksis og 
videre opplæring ute på arbeidsplassene. 
Personlig synes jeg dette er en grei måte å 
gjøre det på. Arbeidet innen fysiologi-
teknikk innebærer jo en del svært rutine-
pregede oppgaver, så det er vanskelig å 
rekruttere høyt utdannet helsepersonell til 
disse stillingene. Samtidig bygger 
 oppgavene som skal utføres, stadig mer på 
matematikk og fysikk og det blir mer 
langtidsregistrering med pleie. Det kreves 
også høy fagkunnskap og erfaring for 
eksempel for å kunne legge inn nåler nær 
arterier og nerver uten å gjøre skade, sier 
Larsson.

Hans faste makker i nevrofysiologiteknikk-
faget, Sally Rose, er enig.
– Når det gjelder utdanning, så burde det gå 
an å gå en del sammen med for eksempel 
sykepleierstudentene for å lære blant annet 
anatomi og fysiologi. I tillegg er det veldig 
mye teknisk som må kunnes. I selve 
yrkesutøvelsen får vi imidlertid et lite 
spekter på det vi jobber med, sier hun.

Løsningen Larsson og Rose skisserer på 
utdanningsutfordringen, er derfor å etablere 

et samstudium med andre høyskolegrupper 
– kanskje fortrinnsvis sykepleiestudiet – og 
så la studentene gå over til mer praktisk 
spesialisering innen nevrofysiologiteknikk 
etter for eksempel halvgått tid. Ved St. 
Olavs Hospital i Trondheim har det lenge 

vært etablert et internt utdanningssystem 
for nevrofysiologiteknikere, og det har vært 
arbeidet noe med å bygge videre på det 
også. En samordning der man henter ut det 
beste fra begge alternativene bør også være 
en mulighet.

Utdanningsutfordringen

Hvordan utdanne få, 
men dyktige spesialister? 
Å sørge for at norsk helsevesen har tilgang på nok dyktige nevrofysiologiteknikere er en utfordring for  
landets utdanningssystem. Dette fordi oppgavene deres er både rutinepregede og svært spesialiserte  
på samme tid samtidig som det ikke trengs mange ved hvert sykehus.

Nevrofysiologiteknikere jobber ofte med diagnostisering og behandling av lidelser relatert til hjerneaktivitet 

– det skjøreste og viktigste vi har i kroppen. Det krever høy grad av spesialisert kompetanse. Likevel finnes 

ingen offentlig, landsdekkende utdanning for denne faggruppen i Norge. Foto: minemero/shutterstock.com
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John Bodkin Adams (1899–1983)
Nå var det selvsagt ikke bare på 1800-tallet at 
enkelte leger tok seg friheter som de senere ble 
straffet for. Også det 20. århundre har hatt sine 
saker, både i Storbritannia og i andre land, og 
som regel basert på de samme ingrediensene 
som før: Kvinner og gift. Noen varianter fantes 
riktignok – og særlig når det også var penger 
med i bildet.
John Adams var en irskfødt, allmennpraktiser-
ende lege. Han vokste opp i en familie sterkt 
preget av religiøsitet. Faren virket som 
predikant, og selv sto han hele sitt liv som 
medlem av en protestantisk sekt. Sykdom og 
død blant hans nærmeste kom nok til å sette sitt 
preg på unge John Adams. Han ble gående 
ensom, som en særling, også da han som 
17-åring ble immatrikulert ved universitetet i 
Belfast. Han tok en dårlig medisinsk eksamen i 
1921 og fikk en assistentjobb ved en kirurgisk 
avdeling på et sykehus i Bristol – noe som 
kanskje kunne gitt ham det nødvendige «puff» 
fremover. Han valgte i stedet å slå seg ned som 
religiøs, ugift, allmennpraktiserende lege i 
Eastbourne hvor han fra 1922 kom til å bo 
sammen med sin mor og kusine.
Pussig nok fikk han låne penger av en av sine 
pasienter, William Mawhood, i 1929 – hele  
£ 2.000 – noe som i dag ville tilsvare omtrent en 
million kroner i norsk valuta. For dette beløpet 
kjøpte han et digert hus i et av Eastbournes 
noblere strøk. Og det var nå dr. Adams’ 
oppførsel begynte å avvike fra det vanlige, enn 
si normale. Han kunne for eksempel uanmeldt 
troppe opp hos familien Mawhood, ikke sjelden 
sammen med moren og kusinen, for å spise 
middag. Han foretok også diverse mindre 
innkjøp for deres regning – og uten deres 
samtykke. Da mr. Mawhood døde i 1949, 
besøkte dr. Adams enken, men forsynte seg 

samtidig med en 22 karats gullpenn fra avdødes 
soverom fordi han «gjerne ville ha noe etter 
ham» (13). Og i 1935 «arvet» dr. Adams ikke 
mindre enn £ 7.385 fra en annen av pasientene, 
Mathilda Whitton (14). Hennes familie gikk til 
sak, men tapte i retten.
Under begynnelsen av verdenskrigen utdannet 
dr. Adams seg til anestesilege og jobbet på et 
sykehus én dag i uken. Her ble han snart 
beryktet for sin udugelighet fordi han for 
eksempel kunne sovne under operasjonene eller 
blande slangene slik at pasienten med nød og 
neppe kom fra det med livet i behold. Til tross 
for dette var han populær som praktiserende 
lege. Han hadde mektige venner, og i 
1950- årene skal han ha vært en av de mest 
velstående innen sin profesjon – hva nå det 
kunne komme av. Det skulle imidlertid vise seg 
at dr. Adams var tilgodesett i ikke mindre enn 
132 av sine pasienters testamenter, men det var 
først 23. juli 1956 at saken tok en mer alvorlig 
vending. Da mottok Eastbourne-politiet en 
anonym telefonoppringning hvor dr. Adams ble 
beskyldt for å ha tatt livet av en av sine 
pasienter.

Man gikk dødsattestene han hadde utstedt, 
nærmere etter i sømmene, og av 310 ble 163 
ansett som «mistenkelige». Blant annet skal 
flere av dødsfallene ha fulgt rett etter at Adams 
hadde gitt pasienten en injeksjon av noe han 
nektet å informere pleiersken om, og han skal 
som regel ha bedt vedkommende om å forlate 
rommet før sprøyten ble satt.
Det at en leges gjøren og laden ble etterprøvd av 
politiet, passet ikke den britiske legeforeningen 
(BMA), og det ble faktisk sendt brev til samtlige 
leger i Eastbourne for å minne dem om 
taushetsplikten som forbød dem å gi informa-
sjon til myndighetene. Først da politiet kunne 
fremlegge en større rapport om hvor alvorlig 
dette tilfellet ble ansett å være, ble informa-
sjonsforbudet opphevet. Likevel var bare to av 
Eastbournes leger villige til å ytre seg overfor 
lovens voktere.
Politiet begynte nå uformelle avhør av  
dr. Adams som forklarte at de mange testamen-
tariske «gavene» måtte anses som rene 
legehonorarer, eller som tegn på vennskap med 
pasienten. På dødsattestene hadde han imidlertid 
skrevet at han ikke kom til å arve den avdøde, 
og dette misforholdet forklarte dr. Adams med 
at det «ikke ble gjort i ond hensikt, men det ville 
jo ellers tatt seg dårlig ut, siden begravelser og 
kremasjoner helst skal foregå på en rolig og 
diskret måte» (13).
Da en husundersøkelse fant sted hos dr. Adams 
24. november 1956, ville legen først nekte for at 
det overhodet fantes noen farlige stoffer i hans 
hus, men innrømmet samtidig at han ikke førte 
noe slags register over de medisinene han hadde 
brukt, på tross av lovens påbud. På spørsmål om 
hvordan han kunne forskrive fem gram heroin i 
tablettform dagen før en av hans kvinnelige 
pasienter døde, svarte Adams: «Stakkar, hun 
hadde jo så mye vondt. Synes De det var for 

Når leger blir  
mordere  del 3

Med visse mellomrom dukker debatten opp omkring legers eventuelle medvirkning til at håpløst syke 
mennesker frivillig velger å gjøre slutt på livet. Slike diskusjoner dreier seg hovedsakelig om aktiv 
dødshjelp, men de fleste leger med klinisk erfaring har nok også stått foran valget om å avslutte 
behandling for at «naturen skal gå sin gang». Langt sjeldnere er det, heldigvis, at leger bevisst tar livet 
av friske folk. Denne artikkelen gir et lite overblikk over en liten del av kriminalhistorien hvor leger 
har opptrådt som mordere, ofte i naiv tro på at de nettopp på grunn av sitt relativt respektable yrke, 
ville unndra seg etterforskningens søkelys.

mye?» (13). Etter hvert som adskillige 
morfinflasker dukket frem fra forskjellige 
gjemmesteder, skal dr. Adams ha sagt om en 
annen av sine kvinnelige pasienter: «Å gjøre 
det lettere for en døende pasient, er ikke 
ondskap. Hun ønsket å dø. Det kan da ikke 
være mord. Det er umulig å anklage en lege!»
Dr. John Adams ble arrestert 19. desember 
1956, i første omgang anklaget for å ha tatt 
livet av den velstående Edith Alice Morrell 
hvis testamente tilgodeså ham med et anselig 
pengebeløp og diverse møbler – samt hennes 
Rolls-Royce. Som om ikke det var nok, 
sendte han etter dødsfallet regning for 
behandlingen av damen – ikke mindre enn 
1.100 legebesøk! Under etterforskningen ble 

det bevist at dette antallet var betydelig 
overdrevet, og til politiet sa Adams ved 
arrestasjonen: «Mord? Kan dere bevise at det 
var mord? Jeg tror ikke dere kan det. Hun skulle 
jo dø uansett.»
Man kunne ha forventet at Adams fikk 
dødsstraff, men samme år hadde Underhuset 
vedtatt å avskaffe dødsstraffen selv om 
 forslaget ble forkastet av Overhuset. Først i 
1957 ble det ved lov gjort vesentlige 
innskrenkninger i adgangen til å idømme 
dødsstraff for mord – blant annet når det 
skjedde ved forgiftning. Rettssaken mot dr. 
Adams kom til å vare i 17 dager og var den 
lengste mordsaken i britisk rett til da. Det ble 
ført vitner for og imot, og blant annet ble det 

fremlagt en dagbok skrevet av fru Morrells 
pleierske, hvis innhold syntes å avvike en del 
fra de muntlige vitnemålene som forelå. 
Adams hadde imidlertid, og som nevnt, 
mektige venner og dertil homoseksuelle 
tilbøyeligheter som neppe var egnet til å bli 
allment kjent i England på den tiden. Da Lord 
Chief Justice Rayner Goddard per telefon 
påla dommeren å garantere «bare» fengsel for 
Adams dersom videre mordanklager skulle 
oppstå, og forsvaret dertil skapte sensasjon 
ved å unnlate å føre den snakkesalige Adams 
som vitne for at han ikke skulle «prate seg til 
galgen», var resultatet gitt (14). Den 19. april 
1957 ble dr. John Adams frifunnet av juryen 
etter 44 minutters rådslagning.
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