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Vi i NMT er stolte:

Endelig er sertifiserings-
ordningen realisert!

Leder

I tillegg til kandidater fra Norge var det også deltakere fra 
både Sverige og Danmark. Kandidatene besto av dyktige 
og erfarne teknikere som til tross for lang og god erfaring 
som obduksjonsteknikere har valgt å sertifisere seg. Det 
står det respekt av!

Det at vi i regi av NMT og Den norske patologforening nå 
kan tilby en skandinavisk sertifiseringsmodell, er viktig av 
flere grunner. Først og fremst har det betydning for hver 
enkelt av oss som jobber som obduksjonsteknikere. 
Sertifiseringen stiller krav til teoretisk og praktisk 
 kompetanse og er med på å styrke vår posisjon som en 
egen faggruppe. I tillegg stiller den krav til at sertifiserte 
obduksjonsteknikere ivaretar sin kompetanse, i og med at 
man må resertifiseres innen fem år for å opprettholde sin 
sertifisering.

En annen viktig bieffekt er at vi også i et skandinavisk 
perspektiv nå er med på å sette en minimumsstandard 
for den kompetansen en obduksjonstekniker bør ha. 
Dette bidrar til å lage gode kollegiale nettverk på tvers av 
landegrensene – noe som i seg selv er fagutvikling på 
høyt plan.

Fra yrkesorganisasjon til faggruppe
Landsmøtet i oktober ble avviklet med stram linje og i 
høyt tempo, og var meget effektivt. Et viktig punkt var 
saken som krevde et vedtak om at NMT ønsket å gå over 
fra å være en yrkesorganisasjon til en faggruppe i Delta. 
Vedtaket innebærer at NMTs tid som yrkesorganisasjon er 
over. Endringen ikke får imidlertid ingen konsekvenser for 
medlemmenes status eller medlemsfordeler i Delta. For 
ordens skyld vil jeg også påpeke at dette foreløpig er en 
prøveordning, men vi som har sittet i styret, ser på det som 
et meget positivt tiltak. Det tidligere styret blir sittende, 

men kalles nå for en arbeidsgruppe. Endringen innebærer 
et skifte i oppgaver og ansvarsområder som frigjør 
kapasitet for oss i arbeids gruppen til å jobbe mer målrettet 
med fagaktuelle saker som blant annet utdanning, 
sertifisering og skandinavisk/internasjonalt samarbeid.

Landsmøtet ble etterfulgt av sertifiseringskurset og eksamen 
for obduksjonsteknikerne og et interessant fagkurs for 
nevrofysiologiteknikere. Det ble gitt svært gode tilbake-
meldinger fra deltakerne også på nevrofysiologi kurset.

Siste utgivelse av Caput et Corpus
Endringen fra yrkesorganisasjon til faggruppe innebærer 
også at dette bladet er det siste Caput et Corpus som 
kommer ut i papirutgave, i hvert fall i denne omgang. Det 
føles vemodig. Selv om vi ikke har gitt ut mer enn to 
blader i året, har Caput et Corpus vært, og er fortsatt, en 
del av NMTs identitet. I fremtiden ønsker vi å satse mer på 
vår nettside www.delta/NMT.no og vil derfor publisere 
fagstoff der. Dog har vi også et ønske om å gjøre alle 
utgavene av Caput et Corpus tilgjengelige i pdf-format på 
nettsiden vår. Der står en fritt til å lese og mimre om 
tidligere tider.

Med dette ønsker vi i NMTs arbeidsgruppe å takke alle 
medlemmer og andre kontakter for tiden som har vært 
mens NMT var yrkesorganisasjon! Samtidig ønsker vi alle 
velkommen til NMT som faggruppe og håper så mange 
som mulig vil fortsette å delta på våre fagkurs og i vår 
sertifiseringsordning i fremtiden! Vi er her for dere 
medlemmene fortsatt, så ta gjerne kontakt dersom du har 
faglige spørsmål, innspill og tips til NMTs videre arbeid!

Lars Tomas Lien,
leder

Foto: Merete Vonen 

Det siste året har Norske Medisinfaglige Teknikere vært 
preget av høy aktivitet. Spesielt har arbeidet omkring 
etter utdanningskurs og sertifiseringskurs vært viktige 
inn satsområder. Som leder for NMT kan jeg ikke si annet 
enn at jeg er stolt av at vi i oktober hadde sertifiserings kurs 
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Tekst og foto: Merete Vonen

Leder for NMT, Lars Tomas Lien, 
ønsket velkommen på Thon Hotel 
Opera fredag 24. oktober. Han fortalte 
litt om historien bak sertifiserings-
ordningen og presenterte gangen i den 
forestående sertifiseringsprosessen.

– Jeg er både stolt og spent. Dette er 
en historisk begivenhet ikke bare for 

oss som er her, men for hele yrkes-
gruppen og. Det er også en stor glede 
og ære at flere av våre kolleger fra 
Danmark og Sverige har valgt å benytte 
anledningen til å sertifisere seg 
sammen med oss i Norge, sa han.

40 år på overtid
Leder for Faggruppe for obduksjons-
patologi i Den norske patologforening 

(DNP) og representant i patologforen-
ingens styringsgruppe for sertifi-
seringen er dr.med. G. Cecilie Alfsen. 
Hun er overlege og førsteamanuensis 
ved avdeling for patologi ved Akershus 
universitetssykehus og institutt for 
klinisk medisin ved Universitetet i 
Oslo. Hun innledet sertifiseringskurset 
med en liten tale til kursdeltakerne og 
sa blant annet:

Historisk begivenhet!
Endelig er første kull med obduksjonsteknikere sertifisert! Etter mange års arbeid med å 
utvikle ordningen, ble første sertifiseringskurs og eksamen avholdt med 23 deltakere i Oslo 
24.–25. oktober 2014. Alle besto og har nå tittelen sertifisert obduksjonstekniker.

Den første gruppen med obduksjonsteknikere som er sertifisert i Norge. De fleste er norske, men det er også én svenske og seks danske 
kolleger blant deltakere. Alle besto eksamen.
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– Dette er en stor begivenhet som 
realiseres over 40 år på overtid i 
foreningssammenheng. Det er virkelig 
på tide at dere obduksjonsteknikerne 
bringes frem i lyset. Jeg er glad for at 
dere, som sannsynligvis siste helse-
faglige yrkesgruppe, tar regi og blir 
sertifiserte. All ære til Eli-Mathea 
Skåre og Lars Tomas Lien som har 
jobbet for dette i mange år!

– En stor dag med mye å feire
Patolog Christian Lycke Ellingsen holdt 
de delene av kurset som handlet om 
lovverk, forskrifter, HMS i forbindelse 
med obduksjoner og obduksjon-
steknikk. Innledningsvis hadde han 
dette budskapet til deltakerne:

– I dag stiller jeg med sommerfugler 
to steder. Som dere ser, har jeg 
sommerfugl i halsen, men jeg har også 
sommerfugler i magen – og begge 
deler med god grunn: Dette er en stor 
dag med mye å feire. Sertifiseringen 
skulle skjedd for lenge siden.

Ble «hentet inn fra gata»
Alfsen kunne fortelle at det aller første 
dokumentet om en ønsket utdanning 
for obduksjonsteknikere som er 
arkivert hos patologforeningen, er fra 
1973.

– Tidligere ble mange ansatte i 
denne yrkesgruppen så å si hentet inn 
fra gata. De var helt uten erfaring fra 
helsevesenet og hadde ingen kunn-
skaper om verken hygiene eller etikk 
for eksempel. Den tiden er over. Derfor 
er det stort behov for å etablere 
formelle krav også til denne gruppen.

Jeg synes det er på høy tid at dere 
trekkes frem i lyset og at deres kvali-
fikasjoner synliggjøres, sa hun.

Patologenes viktigste samar-
beidspartnere ved obduksjoner
– Dere er i fronten når det gjelder – for 
eksempel under store katastrofer som 
har krevd mange menneskeliv. Da skal 
mange identifiseres på en gang, og det 
er viktig å sikre informasjonsmateriell 
og eventuelt bevismateriale for 
ettertiden. Å håndtere lik er et kjempe-
stort ansvar, og det er det dere som 

Mange har bidratt til å få sertifiseringsordningen på plass, og enda flere er glade for at de har klart det! Spesielt har NMTs Eli Mathea 
Skåre og Lars Tomas Lien mye av æren for det historiske gjennombruddet. Fra venstre kursholder og patolog Christian Lycke Ellingsen, 
obduksjonstekniker og styremedlem i NMT; Eli-Mathea Skåre, leder for Faggruppe for obduksjonspatologi i Den norske patologforening 
(DNP), overlege og førsteamanuensis dr.med. G. Cecilie Alfsen og obduksjonstekniker og leder for NMT; Lars Tomas Lien.

” – Jeg er både stolt og spent. Dette er en historisk 
begivenhet ikke bare for oss som er her, men for 
hele yrkesgruppen.

Leder for NMT, Lars Tomas Lien
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gjør. Dere er våre viktigste samarbeids-
partnere i hverdagen og de viktigste 
innenfor obduksjonsvirksomheten på 
offentlige sykehus. Dere har en svært 
viktig rolle i å forebygge infeksjons-
spredning, og overfor pårørende er det 
dere som er sykehusets ansikt utad. 
Det er dere som snakker med de 
pårørende og står for kistenedlegginger 
og syninger. Det er rett og slett 
skandaløst at dere ikke har vært 
sertifisert tidligere, sa Alfsen. Hun 
fortalte også at patologforeningen har 
laget en egen del på sine nettsider som 
er tilegnet obduksjonsteknikere.

– Der forsøker vi å samle all aktuell 
informasjon og legger inn lenker til 
stoff fra Sverige, Danmark og eventuelt 
England i tillegg til Norge, sa hun.

Delta gratulerer og applauderer
Deltas forbundsleder Erik Kollerud er 
også glad for at sertifiseringen endelig 
er på plass etter mange års arbeid. I 
tillegg til å ivareta medlemmenes 
lønns- og arbeidsvilkår er faglige 
tilbud til medlemmene noe av det 
Delta arbeider mest med.

– At denne ordningen er kommet på 
plass, viser at Deltas vedvarende 
satsing på faglig utvikling gir håndfaste 
resultater for våre medlemmer. Ved å 
etablere denne sertifiseringsordningen 
sikres NMTs nåværende og fremtidige 
medlemmer et bedre yrkesfaglig 

grunnlag enn de har hatt til nå. Det er 
både ansatte og arbeidsgivere tjent 
med, sier forbundsleder Erik Kollerud.

– Deltas yrkesfaglige spesialrådgiver 
Kristin Vik har vært en god støttespill-
er for oss i flere år. Vi er svært takk-
nemlige for den støtten og innsikten 
hun har bidratt med. I tillegg har hun 
skaffet oss og vært med i møter med 
politikere og ansatte i departementene 
sier Lars Tomas Lien.

Arbeidet går videre
Det er med andre ord mange som deler 
æren for at sertifiseringsordningen har 
kommet på plass. Det har tatt tid, men 
nå er første trinn realisert.

– Dette gir oss inspirasjon til å 
arbeide videre med både sertifiserings-
ordningen og utdanningsspørsmål for 
medlemmene. Vi vil også fortsette å 
tilby faglig utvikling gjennom kurs vi 
vil arrangere selv, sier Lien. 
Se også styringsdokumentet på delta.no/nmt

Alvorets time har kommet. For noen er det deres første eksamen på mange år. Ikke alle får alt riktig, men alle består! Foto: Eli-Mathea Skåre

NMTs leder Lars Tomas Lien innleder sertifiseringskurset for de 23 håpefulle fra både 
Norge, Sverige og Danmark.
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Tekst: Sigurd Aarvig

Sertifiseringen av obduksjons-
teknikere er etablert gjennom et 
nært samarbeid mellom Den Norske 
Patologforening (DNP) og Norske 
Medisinfaglige Teknikere (NMT). 
Ordningen tilbys også til obduk-
sjonsteknikere i Danmark og 
Sverige.

Allerede i 1973 foreslo DNP at det 
skulle opprettes et utdanningsop-
plegg for obduksjonsteknikere, men 
først 41 år senere er sertifiserings-
ordningen blitt en realitet. I 
oktober i år ble det første sertifiser-
ingskurset arrangert i Oslo med 23 
obduksjonsteknikere fra Danmark, 
Sverige og Norge som elever.

Minstekrav
Obduksjonsteknikerne er en 
relativt liten yrkesgruppe i den 
norske helsetjenesten, omlag 40 i 
tallet. De har ulik utdanning og 
varierende arbeidserfaring. Hittil 
har det ikke blitt stilt spesielle krav til 
denne yrkesgruppen.

– Nå har vi fått et sett med min-
stekrav som vil bli stilt til oss som 
obduksjonsteknikere, sier Eli-Mathea 
Skåre. Hun arbeider ved Sykehuset i 
Vestfold. Sammen med patolog Cecilie 
Alfsen fra DNP har hun og 
obduksjons tekniker Lars Tomas Lien 
fra Sykehuset Innlandet vært med på å 
ta initiativ til sertifiseringsordningen 
gjennom NMT.

– Sertifiseringen gir obduksjons-
teknikere med erfaring en sterkere 
faglig forankring og vil samtidig gi 
nyansatte en mulighet til raskere å 
opparbeide faglig kompetanse på et 
standardisert sertifiseringsnivå, sier 
Skåre til Dagens Medisin.

Omfattende ansvar
Oppgavene til obduksjonsteknik erne 
omfatter blant annet ansvar for 
kjølerom og obduksjonssal. De bistår 
lege – patolog/rettsmedisiner – og 
politi ved obduksjoner gjennom å 
dokumentere funn, foreta teknisk del 
av åpning og lukking og de har ansvar 
for prøvetaking. De steller de døde, 
inkludert fostre og dødfødte, legger i 
kiste og tilrettelegger for syning. 
Videre har de ansvar for kapell og 
seremonirom. Obduksjonsteknikere 
har ofte den siste kontakten med 
pårørende ved dødsfall og samarbei-
der nært med sykehusprest og 
begravelsesbyrå.

Kravene for opptak til 
sertifiseringskurs er at man skal 
ha fullført minimum to års 
tjeneste innen obduksjonstekni-
kerfaget og ha utført teknisk del 
av minst 50 obduksjoner, 
teknisk del av minst fem foster- 
eller barneobduksjoner – og ha 
foretatt minst 80 stell og 
nedlegging i kiste.

Gyldig i fem år
Den teoretiske delen av sertifiser-
ingen består av et nettbasert 
studium i anatomi og fysiologi 
samt et sertifiseringskurs i regi av 
DNP og NMT med en avsluttende 
eksamen. Det vil være en over-
gangsordning for teknikere som 
kan dokumentere minst ti års 
yrkeserfaring eller kompetanse. 
For disse teknikerne kan man i en 
overgangsperiode fram til 2020 
likestille praktisk erfaring med 
nettbasert studium i grunnleggen-

de anatomi og fysiologi.
Når praktiske og teoretiske krav er 

oppfylt, får kandidaten tittelen 
«sertifisert obduksjonstekniker». 
Sertifiseringen gjelder i fem år.

– Sertifiseringsordningen er godt 
mottatt. Både obduksjonsteknikerne, 
patologer og rettsmedisinere er meget 
positive til ordningen. Dette er en 
kompetanseheving innenfor vårt 
fagområde, og vi er allerede i gang med 
å forberede neste års sertifiseringskurs. 
Samtidig jobber vi i NMT fortsatt for å 
få en formell utdanning for obduksjons-
teknikere, forteller Eli Mathea Skåre.

Publisert i Dagens Medisin torsdag 
27.11.14 og gjengitt med tillatelse.

Obduksjonsteknikerne

– Kompetanseløft
En sertifiseringsordning er omsider etablert for en av de siste gruppene i helsetjenesten 
som mangler formell utdanning. Obduksjonsteknikerne har nå fått et faglig løft.
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  Vedlegg 2 
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Ansatte utenfor Norge, 
men innen Skandinavia 

FULLFØRT OG DOKUMENTERT: 
 

 «Skjema for egendokumentasjon», vedlegg 1 
 Minst to års tjeneste innen obduksjonsteknikerfaget 
 Utført teknisk del av minst 50 obduksjoner 
 Utført minst 80 stell og nedlegg i kiste 
 Utført teknisk del av minst fem foster-/barneobduksjoner 

  

ANATOMI OG FYSIOLOGI, MINIMUM 10 STUDIEPOENG 
(NETTSTUDIUM TILBYS BLANT ANNET GJENNOM NKI) 

Søker opptak 
på studium 

etter 
gjeldende 
kriterier 

Overgangs-
ordning 
frem til 

2020 

 
Realkompetanse 

vurderes 

 
Formal- og realkompetanse 

vurderes 

SERTIFISERINGSKURS I REGI AV NMT: 
 Obduksjonsteknikk, prøvetaking og utvendig undersøkelse mm. 
 Lovverk og forskrifter 
 Hygiene og smittespredning 
 Sorg og sorgarbeid, etikk, møte med pårørende, begravelsesskikker 

innenfor ulike religioner og kulturer 
 Stell av døde, påkledning, nedlegg i kiste og kistevarianter 

 

SERTIFISERT OBDUKSJONSTEKNIKER 
SERTIFIKAT signert DNP og NMT utdeles, og kandidat blir tildelt tittelen «sertifisert obduksjonstekniker». 

Varighet på sertifiseringen er fem år fra utstedelse. 

RESERTIFISERING MED FEM ÅRS INTERVALLER 
(«Skjema for resertifisering», vedlegg 3) 

Sertifisert obduksjonstekniker som søker om, og får godkjent, resertifisering etter gjeldende kriterier, blir tildelt DIPLOM. 
Resertifisert obduksjonstekniker kan anføre «D1» til sin tittel etter første resertifisering, «D2» etter andre osv. 

Dokumentert 
10 studiepoeng 

i anatomi/ 
fysiologi 



Sertifisering av obduksjonsteknikere 
Lars Tomas Lien1, Eli-Mathea Skåre2, G. Cecilie Alfsen3 

1Avdeling for patologi, Sykehuset Innlandet, 2Patologiavdelingen, Sykehuset i Vestfold, 3Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus 

Obduksjonsteknikere er den siste yrkesgruppen i helsevesenet som fortsatt ikke har en formalisert 
utdanning. Gruppen er tallmessig liten og lite synlig for pasienter og helsepersonell, men sentrale for 
pårørende i sorgprosessen ved dødsfall. Obduksjonsteknikeren er ofte den siste representanten for 
helsevesenet som pårørende møter.  Arbeidet er fysisk og psykisk krevende og krever stor grad av 
personlig integritet og empati. I 1973 utredet Den norske patologforeningen (DNP) første gang behovet for 
formalisert utdanning, men gruppens størrelse har vært et hinder for etablering av permanente 
utdanningsløp. I påvente av en offentlig løsning, har Norske medisinfaglige teknikeres forening (NMT) og 
DNP nylig definert et sertifiseringsforløp. Et første sertifiseringskurs ble gjennomført i oktober 2014 med 
23 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark. Sertifiseringsordningen er den eneste for denne yrkesgruppen 
i Skandinavia. Resertifiseringskrav som inkluderer krav om deltakelse på fagkurs eller hospitering vil 
bidra til å heve det faglige nivå og fremme gruppens identitet. Alle patologi- og rettspatologiavdelinger bør 
legge til rette for sertifisering av sine obduksjonsteknikere. 

 
 
Sted 

2013: 
Obduksjoner 
Foster/Medisinsk/ 

Rettslig 

2013: 
Døde* 

 

Antall 
teknikere 

 

Tromsø 30F/55M/106R 619 2 
Bodø 11F/52M/33R 96 2 
Trondheim 70F/109M/213R 1085 3 
Ålesund 4M 283 0,2 
Molde 1F/14M 220 0,5 

Førde 12F/41M 243 2 
Haukeland 56F/234M/312R 1510 3 
Stavanger 30F/185M/174R 1056 2 
Haugesund 11F 277 1 
Kristiansand 5F/65M 414 2 
Skien 30M 484 1,2 
Drammen 15F/114M 676 1 
Tønsberg 17F/91M 762 1,3 
OUS 182F/296M 1200 4 
FHI 928R 5 
Ahus 29F/249M 1211 2 
Innlandet 11F/84M/5R 679 2 
Fredrikstad 89M 871 2 

 Obduksjonsteknikerens arbeidsoppgaver: 
 Ansvar for bårerom 
 Føre likprotokoll 
 Ansvar for obduksjonssal, hygiene 
 Assistere leger og politi ved obduksjoner: 

Dokumentasjon, åpning, lukking, prøvetaking 
 Stell av døde, inkludert fostre/dødfødte 
 Kistenedleggelser, inkludert fostre/dødfødte 
 Tilrettelegging for syning 
 Ansvar for kapell/seremonirom 
 Kontakt med pårørende 
 Samarbeid med sykehusprest og 

begravelsesbyrå 

   

*Antall døde i hht  likprotokoller. Fostre og dødfødte ikke medregnet. F:Fosterobduksjonerr, 
M:medisinske obduksjoner, R: rettslige obduksjoner. OUS: Oslo universitetssykehus. FHI: 
Folkehelseinstituttet.  

 Deltagere på 1.sertifiseringskurs 24.-25.oktober 2014: 1.rad fra venstre:  Stian Nilsen 
(FHI), Dan Gøran Espedal (Førde), Lars Tomas Lien (Innlandet), Alexander Green 
(København). Midtre rad: Mette Deilhaug (FHI), Astri Johnsen (Bodø), May-Britt Andersen 
(OUS), Eli-Mathea Skåre (Tønsberg), Laila Svendsen (Tønsberg), Palle  Emil Petersen 
(København), Frid Norma Berglund (Skien), Tommy Lidberg (Luleå), Bruno Guggiana 
(Drammen). Bak: Frank Hoff (Trondheim), Fredrik Andreas Sand (FHI), Espen Johansen 
(FHI), Jesper Kofoed Knudsen (Roskilde), Jan Kolberg Larsen (OUS), Henrik Correll 
(København),  Rasmus Elgaard (København), Terje Thorsvik (FHI), Ole K Jakobsen 
(København), Eivind Strand (Stavanger). Foto: Merete Vonen. 
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Tekst og foto: Merete Vonen

– Hvordan har du fått din opplæring i 
faget?
– Det har jeg fått gjennom gode 
læremestere på arbeidsstedet. Jeg har 
også deltatt på diverse kurs både i regi 
av arbeidsgiver og i regi av NMT. NMT 
har pleid å få svært god respons på 
kursene sine. På dem har jeg som regel 
truffet kolleger fra hele landet og fra 
andre skandinaviske land. Det er både 
givende og lærerikt. Jeg har også fulgt 
forelesninger i anatomi og fysiologi 
ved universitetet i Oslo i et halvt år.

– Hvilket forhold har du til NMT – og 
hvor lenge har du vært medlem?
– Jeg har et svært nært forhold til 
NMT og var i sin tid en av dem som 
var med og startet organisasjonen. 
Likevel har jeg aldri blitt medlem selv. 
Det skyldes at jeg er organisert i et 
annet fagforbund der jeg har gode 
forsikringsordninger blant annet. 
Likevel har jeg god kontakt med 

mange kolleger i og gjennom NMT, og 
jeg har deltatt på nesten alle kursene de 
har holdt, så jeg føler meg absolutt som 
en del av fellesskapet de har.

– Hva synes du om sertifiseringskurset- 
og eksamen som ble gjennomført?
– Det synes jeg var veldig bra. Særlig 
har Lars Tomas Lien og Eli-Mathea 
Skåre stått på og arbeidet hardt for 
dette i mange år, så de har mesteparten 
av æren for det. Jeg er også glad for at 
ordningen er etablert i nært samarbeid 
med Den norske patologforening. Det 
gir sertifiseringen et ekstra 
kvalitetsstempel.

– Hvorfor valgte du å sertifisere deg?
– I dag skal jo alt kvalitetssikres, så et 
kompetansebevis er noe alle må ha på 
det de kan. For 20-30 år siden, da jeg 
begynte i jobben, var det ikke stem-
ning for dette i det hele tatt. Vi ble sett 
på på linje med vaktmestere – vi kunne 
brukes til alt. Nå har det snudd helt 
om. Nå gir utdanning et kvalitets-

stempel. Formalisert utdanning er også 
mer fagorientert. Selv leger er i stadig 
utdanning, så hvorfor skal ikke vi også 
være det? Nå fikk jeg i hvert fall 
muligheten til å bli sertifisert innen 
faget mitt, så da var det helt naturlig 
for meg å bli det.

– Hva betyr det for deg å være sertifisert?
– Jeg føler at det gir meg et 
kvalitetsstempel på både det jeg gjør i 
dag og det jeg har gjort i 28 år. Det 
viser at jeg er faglig bevisst, at jeg kan 
mitt fag og at jeg har et høyt faglig nivå 
på det jeg gjør.

– Har du fått noen reaksjoner fra 
arbeidsgiveren din på sertifiseringen – 
og i tilfelle hva slags?
– Her er de veldig positive til dette. Av 
forskjellige grunner var vi bare to av 
fem ansatte som var med i første pulje, 
men det er meningen at alle skal 
sertifiseres. Jeg håper det blir en årlig 
ordning.

En av landets mest erfarne 
obduksjonsteknikere 
 sertifisert etter 28 år i yrket!

Navn: Jan Kolberg Larsen
Stilling: Sertifisert obduksjonstekniker (på Ullevål har de tidligere brukt tittelen laborant)
Arbeidssted: Ullevål universitetssykehus
Utdanning: Intern opplæring på arbeidsplassen, diverse kurs og nå 
  sist; sertifisering gjennom NMT og DNP

– Jeg har arbeidet som obduksjonstekniker ved Ullevål 
universitetssykehus i 28 år. Jeg ble ansatt 1. februar i 1987. 
Før det jobbet jeg i et begravelsesbyrå, og det var gjennom 
dette jeg kom i kontakt med fagmiljøet ved Ullevål.

Jan Kolberg Larsen er den med lengst 
fartstid i yrket av de som gikk opp til 
historiens første sertifiseringseksamen for 
obduksjonsteknikere i Norge. Han var i sin 
tid med på å etablere forløperen til 
yrkesorganisasjonen – og nå faggruppen 
– Norske Medisinfaglige Teknikere i Delta. 
Nå er han glad for endelig å ha fått mulighe-
ten til å dokumentere sin kompetanse.
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– Hva synes du om at NMT har blitt en 
faggruppe i stedet for en yrkesorganisas-
jon?
– Det synes jeg er fint. Jeg har mer tro 
på NMT som en faggruppe enn som 
en yrkesorganisasjon. Det er vanskelig 
å skulle være en felles yrkesorganisa-
sjon for personer i så forskjellige 
stillinger og med så forskjellige titler, 
lønn og arbeidsbetingelser. Som leder 
for en faggruppe får styret – eller 
arbeidsgruppen som det nå heter– 
 mulighet til å konsentrere seg mer om 
det faglige – både kurs og utdannings-
tilbud til medlemmene og utvikling av 
fagene i seg selv. Det vil si faglige 
tilbud for både autopsiteknikere og 
nevrofysiologiteknikere. NMT favner 
jo begge disse yrkesgruppene.

– Hva tenker du om obduksjonsteknik-
ernes utdannings-/opplæringsbehov og 
-muligheter?
– I samfunnet generelt er det et stadig 
økende krav om både mer utdanning 
og bedre kvalitet i utdanningene. Jeg 
tror derfor at det vil tvinge seg frem et 
stadig sterkere behov for at alle vi i vår 
yrkesgruppe har det også. Nå har vi i 
det minste fått mulighet til å doku-
mentere vår kompetanse gjennom en 
sertifisering.

Renholdsansatte for eksempel har 
hatt en utdanning i mange år mens vi 
som arbeider med obduksjoner og har 
mye kontakt med pårørende, ikke har 
det. Jeg mener at både teori og praksis 
er viktig. Å ta noe grunnutdanning 
sammen med andre som for eksempel 
sykepleiestudenter, kan være en 
mulighet. Allerede nå er det mulig å ta 
kurs i anatomi og fysiologi ved 
universitetet i Oslo. Dette bør kunne 
utvides og/eller deles opp slik at man 
kan ta det i bolker. Da kan man hele 
tiden jobbe samtidig som man 
utdanner seg. Det er en stor fordel – i 
hvert fall for dem som er i yrket 
allerede.

Hospiteringsordninger er også bra. 
Det er en fin måte å lære på. For 
mange som er alene på små sykehus, er 
det stort behov for å komme rundt og 
lære av andre. I trinn to av sertifisering-
en er det snakk om at det skal bli mulig 
for noen å hospitere hos våre 
samarbeids partnere i Skandinavia. 
 Personlig vil jeg i tilfelle gjerne 
hospitere ved Rigshospitalet i Køben-

havn. De er store og dyktige og har den 
beste kompetansen i hele Europa innen 
klinisk medisin.

En annen mulighet er å samarbeide 
mer med begravelsesbyråene. De har 
egen skole for sine medarbeidere og 
har blant annet to-tre timers under-
visning i anatomi her hos oss. De er 
også svært nær oss i både stell og 
håndtering av døde og i all kontakt 
med pårørende.

– Hva tror du om autopsifagets fremtid?
– Det har lenge vært en trend at antall 
obduksjoner har gått nedover. Jeg 
mener imidlertid at det foretas for få 
obduksjoner i dag, og at antallet heller 
bør øke. Dette har det vært en del 
medieomtale av også. Mange dødsfall 
som burde vært klassifisert som 
mistenkelige, blir ikke det. Når det 
gjelder kliniske dødsfall for eksempel, 
ble 80 prosent obdusert da jeg begynte i 
jobben. Nå er tallet nede i 30 prosent – 
noe jeg synes er altfor lavt. Jeg er spent 
på hvordan det vil utvikle seg, men jeg 
tror at trenden vil snu. Det blir færre, 
men større sykehus på landsbasis. I 
både Drammen i Buskerud, i Sarpsborg 
i Østfold og i Møre og Romsdal bygges 
det nye, store sykehus, og antall 
obduk sjoner er større ved store enn ved 
små sykehus. Det samme gjelder 
behovet for obduksjonskompetanse.

– Har du forslag til temaer NMT bør 
arrangere kurs innen i fremtiden?
– Jeg mener at det generelt er for lite 
tanke på de psykososiale arbeidsfor-

holdene for vår yrkesgruppe. Også her 
får ansatte i begravelsesbyråene mer og 
bedre opplæring enn oss. Et annet 
tema som kan være aktuelt, er hvordan 
man håndterer katastrofesituasjoner 
med svært mange døde. Hvordan bør 
arbeidet organiseres, i hvilken 
 rekkefølge er det lurt å gjøre hva, hva 
er det viktig å tenke på og hvordan 
håndterer man de pårørende? Selv ble 
jeg hovedansvarlig for arbeidet med 
både døde og 1.500 til 2.000 pårørende 
etter tsunamien i 2010. Jeg, som aldri 
har vært vant til, eller komfortabel 
med, å snakke til store forsamlinger i 
det hele tatt, sto plutselig på Garder-
moen og skulle snakke til store 
mengder pårørende. Blant annet måtte 
jeg forklare hvorfor alle de døde skulle 
til Ullevål først og ikke direkte til 
hjemstedet. Vi arrangerte også en stor 
og verdig minnestund her.

Hjemsendelsen av døde foregikk 
over hele syv måneder, og det var 
vanskelig med logistikken. Bare timer i 
forkant, kunne jeg få vite at nå 
kommer det flere lik hjem. Det gikk 
heldigvis bra. Vi fikk mange hyggelige 
brev og tilbakemeldinger fra 
pårørende, og noen kalte oss engler. 
Jeg er veldig stolt på Norges vegne over 
at vi klarte å identifisere alle de 84 av 
de 84 døde. Jeg lærte mye av dette, og 
vokste på det personlig, men det var en 
stor utfordring. Derfor synes jeg at 
slike situasjoner kan være en god idé å 
ha som tema for kurs.

Politisk styrke  
Har påvirkningskraft med over 200.000 medlemmer.

individuell trygghet
Ivaretar lønns- og arbeidsvilkår.

Delta er partipolitisk uavhengig, tilsluttet YS

www.delta.no

Faglig styrke
Norske Medisinfaglige Teknikere
ivaretar yrkesfaglige interesser.
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Tekst: Odrun Granli Sarong

Kurset gikk av stabelen 24. og 25. 
oktober og ble holdt på Thon Hotel 
Opera i Oslo sentrum. 23 deltagere fra 
hele landet møttes, og det oppsto en 
god og varm stemning fra første stund. 
På grunn av lav påmelding ble fjorårets 
kurs avlyst, så nå var det mange som 
hadde lengtet etter å treffes til faglig og 
sosial oppdatering. Det var også flere 

nye deltagere som vi mer erfarne 
kursdeltakerne ikke hadde sett før, og 
de ble tatt godt i mot. Tilbakemelding-
ene etter kurset var over all forvent-
ning. Det gir ekstra inspirasjon til å 
fortsette med det arbeidet vi gjør i 
NMT.

Nesten alle leverte evaluering
Alle deltagere fikk evalueringsskjema 
som de skulle fylle ut da kurset var 

ferdig på lørdag, og heldigvis leverte 
nesten alle dette før de dro. Det var vi i 
arbeidsgruppen svært glade for. Det er 
kun gjennom tilbakemeldinger at vi 
kan se hva vi kan forbedre oss på, og 
hva kursdeltagerne ønsker å få mer 
kunnskap om.

Sammensatt deltakergruppe
Deltakerne var en sammensatt gruppe 
med forskjellig bakgrunn. Noen hadde 

NMT-kurset 2014

Kurset i nevrofysiologi  ble en kjempesuksess
Årets faglige samling for landets nevrofysiologiteknikere bød på varierte og interessante 
temaer. Oppslutningen var god, og evalueringen bedre enn noensinne.

Overlege Erlend Bøen ved psykosomatisk avdeling ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, snakket om psykiatri og EEG for det 
lydhøre publikumet. Han kunne blant annet fortelle at epilepsimedisin i noen tilfeller kan ha god effekt mot psykiske lidelser. Det kan 
være flere årsaker til dette, men en mulighet er at det er lignende mekanismer i hjernen som ligger bak enkelte typer psykisk lidelse 
og epilepsi. Foto: Merete Vonen
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lang erfaring, og noen var nyere i faget, 
noen hadde spesialutdanning i klinisk 
nevrofysiologi fra utlandet, noen 
hadde opplæring fra laboratoriet de 
arbeider ved og noen var sykepleiere. 
Omtrent samtlige syntes at under-
visningen var engasjerende og at det 
faglige nivået var svært bra. 
Evaluerings skjemaene viste derfor at vi 
traff svært godt med hensyn til både 
temaer og hvilket faglige nivå fore-
dragsholderne skulle legge seg på.

Mer kunnskap om EEG er ønsket
Flere og flere pasienter kommer til 
EEG på grunn av psykiske lidelser. 
Under temaet «Psykiatri og EEG» som 
overlege ved psykosomatisk avdeling 
ved Oslo universitetssykehus Riks-
hospitalet; Erlend Bøen foreleste om, 
fikk vi en god gjennomgang av hjernen 
og et godt bilde av den psykiatriske 
pasientens hjerne. Både dette og 
foredraget «Barnelegenes forventning-
er til EEG» som barnelege ved sentral-
sykehuset Østfold, Fredrikstad; Arve 
Vøllo, holdt, fikk svært bra skår i 
evalueringen. Det samme gjorde 
foredragene «Tolkning av barne-EEG» 
og «Case med tolkning av kurver» som 
spesialist i klinisk nevrofysiologi ved 
samme sykehus, Ketil Berg-Olsen, 
snakket om sammen med Vøllo. 
Berg-Olsen startet foredraget med litt 
basal nevrofysiologi i forhold til EEG 
for å gi bedre innsikt i mekanismene.

Deltakerne syntes at tolkning av 
barne-EEG var svært interessant, og 
det var tydelig at dette er et tema de 

fleste hadde god nytte av og som de 
ønsker å lære mer om. Dette er da også 
noe av det vanskeligste innen EEG da 
barn har en uferdig hjerne og derfor 
har mer «sprik» i kurvene enn voksne 
uten at det er noe galt av den grunn.

Lørdag startet dr. Inge Petter 
Kleggetveit ved nevrofysiologisk 
laboratorium ved Oslo universitets-
sykehus Rikshospitalet med å snakke 
om «Perifere nerver og nevropatier» og 
om «Nevropatisk smerte». Dette var 
også temaer som fenget og ble likt av 
så å si alle. Forelesningen ble lagt opp 
på en fin måte med litt basal nevro-
fysiologi i starten.

Dagen fortsatte med temaet Chronic 
fatigue syndrome (CFS), Myalgic 
encephalomyelitis/encephalopati (ME) 
– eller «utmattelsessyndrom» – som 
overlege ved barneavdelingen ved Ous 
Rikshospitalet; Ingrid B. Helleland, 
foreleste om. Hun snakket om mulige 
årsaker til tilstanden samt behandling 
med gradert, alternativ treningsform 
som tilpasses den enkelte. Denne 
behandlingen vil ofte gi god prognose 
på denne gruppen pasienter. Litt over 
halvparten av kursdeltakerne evaluerte 
sekvensen som meget bra.

Hva som kunne ha vært bedre
Påmelding
Evalueringsskjemaet ga også en 
mulighet for å gi innspill om hva som 
kunne ha vært bedre ved kurset og 
arrangementet. Noe av det deltakerne 
ønsket, var mulighet for å melde seg på 
via nettet og at det burde vært in-

formert om kurset på Delta sine 
nettsider. Det må vi prøve å få til neste 
gang.

Ukedager for kurs
Mange ønsket at kurset skulle vært 
avholdt på en torsdag og en fredag. 
Det har vi gjort tidligere, men fordi det 
er en utfordring for mange å få fri med 
lønn fra jobb, og dét igjen gjør at 
mange ikke får anledning til å delta, 
har vi prøvd oss med metoden at «vi 
må gi litt for å få litt» i forhold til å få 
dekket kurset fra arbeidsgiver. Derfor 
har kurset ofte blitt arrangert slik at det 
går over én arbeidsdag og én helgedag. 
Det viser seg imidlertid at dette også 
kan by på utfordringer for enkelte. Til 
mindre sentrale strøk er det ikke alltid 
avganger med fly og/eller annen 
offentlig kommunikasjon på lørdager. 
Derfor kan de bli begrenset til kun å 
kunne delta på fredag for så å reise 
hjem igjen.

Skriftlig materiale på forhånd
Mange ønsket kopi av foredragshold-
ernes presentasjoner på forhånd. Dette 
tar vi til etterretning, og vil be om å få 
tilsendt forelesningsnotater fra 
foredragsholderne på forhånd og 
kopiere opp til deltakerne.

Presentasjon av deltakere og 
 diskusjoner
Da det var så mange nye deltagere, var 
det også et ønske at vi kunne tatt en 
presentasjon av deltagerne og deres 
respektive labber. Og så ble det ytret 

NMT-kurset 2014

Kurset i nevrofysiologi  ble en kjempesuksess
Vi finner sjelden noe på MR av mennesker med alvorlige psykiske lidelser, 
men vi finner oftere avvik på EEG. Det kan hende at EEG i større grad burde 
brukes i psykiatrisk forskning, for eksempel for å undersøke effekt av 
 medisinering på EEG.  Overlege Erlend Bøen

”

Til venstre: Ketil Berg-Olsen
Til høyre: Arve Vøllo
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ønske om å sette av tid til diskusjoner 
hvor vi kan dele praktiske råd og 
erfaringer vedrørende både EEG, 
Evoked og ENG.

Konklusjon
Alle tilbakemeldingene var det svært 
nyttige for oss i arbeidsgruppen å få. 
Det gjør at vi forhåpentligvis kan både 
tilby og gjennomføre et enda bedre kurs 
neste gang, så takk for alle de gode og 
konstruktive tilbakemeldingene.

Etter gjennomgangen av evaluer-
ingsskjemaene og samtaler vi hadde 
underveis i kurset, sitter vi i arbeids-
gruppen igjen med inntrykk av at vi er 
en yrkesgruppe som er svært interessert 
i faget vårt, og at vi har et stort ønske 
om og behov for å lære mer. I dette 
faget – som i de fleste andre fag – kan vi 
aldri si at vi kan nok og er utlært. Vi må 
være ydmyke i vår viten, og jo mer vi 
lærer, desto mer forstår vi at vi ikke kan.

Vi håper å se så mange som mulig av 
dere igjen på neste års kurs!

diskusjoner hvor vi kan dele praktiske råd og erfaringer vedrørende både EEG, Evoked og 

ENG. 

Kommentarer fra deltakere 
➢Som vanlig har dere gjort en glimrende jobb både med valg av program og omgivelser for 

kurset. 
➢Helt fantastisk kurs 
➢Godt jobba 
➢En følte seg velkommen og tatt inn i varmen fra første stund selv om en var helt ny 
➢Veldig bra kurs 
➢Dette var et av de bedre kursene 
➢Meget bra at tiden ble overholdt 

Diagrammet viser hvor mange av deltakerne som var tilfredse med de ulike emnene i kurset. 

  

1. Engasjerende: 93 % 

2. Faglig nivå: 94 % 

3. Psykiatri og EEG: 84 % 

4. Barnelegenes forventninger til EEG: 91 % 

5. Tolking av barne-EEG: 93 % 

6. Case med tolkning av kurver: 89 % 

7. Perifere nerver og nevropatier: 85 % 

8. Chronic fatigue syndrom CFS, 

Myalgic encephalomyelitis/ 

encephalopati ME: 64 % 

9. Hotell og fasiliteter: 89 % 

10. Mat: 89 % 

11. Ytre rammer: 92 % 

Engasjerende: 93 %
Faglig nivå: 94 %
Psykiatri og EEG: 84 %
Barnelegenes forventninger til EEG: 91 %
Tolking av barne-EEG: 93 %
Case med tolkning av kurver: 89 %
Perifere nerver og nevropatier: 85 %

Chronic fatigue syndrom CFS,
Myalgic encephalomyelitis/
encephalopati ME: 64 %
Hotell og fasiliteter: 89 %
Mat: 89 %
Ytre rammer: 92 %
Samlet sett om kurset: 93 %

 

Kommentarer fra deltakere

•  Som vanlig har dere gjort en glimrende jobb både 
med valg av program og  omgivelser for kurset.

•  Helt fantastisk kurs

•  Godt jobba

•  En følte seg velkommen og tatt inn i varmen fra 
første stund selv om en var helt ny

•  Veldig bra kurs

•  Dette var et av de bedre kursene

•  Meget bra at tiden ble overholdt



Har du byttet jobb eller flyttet? For å kunne sende deg Ta del, fagblad og annen 
informasjon, må Delta ha riktige opplysninger om deg. Gå inn på delta.no, og 
logg deg inn på «Min side» og «min profil». Der kan du endre opplysningene om 
deg selv. Spesielt viktig er det å registrere riktig mobilnummer og e-postadresse. 
Det gir organisasjonen mulighet til å kommunisere med deg både raskt og billig.

At medlemsopplysningene er korrekte sparer Delta for mye ressurser, og det 
som spares, kan brukes på gode medlemstilbud!

Har Delta riktige opp
lysninger om deg?
Er det lenge siden du sjekket hvilke opplysninger Delta har 
om deg? Fint om du gjør det og retter opp eventuelle feil! 
Husk spesielt å føre opp mobilnummer og e-postadresse 
hvis du har det.

Tekst: Merete Vonen
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ØNSKER MEDLEMSKAP I FØLGENDE YRKESORGANISASJON

MEDLEMSFORDELER I DELTA
For at jeg skal kunne dra full nytte av alle medlemsfordeler, samtykker jeg i at nødvendige 
opplysninger om mitt medlemskap gis til YS og Deltas samarbeidspartnere. 

 Jeg ønsker innboforsikring. 

 Jeg velger å reservere meg fra videreformidling av medlemsopplysninger til Deltas 
 samarbeidspartnere.

Svarene du trenger når det passer deg!

Ring hverdager kl 08.00 - 20.00 eller 
send en e-post til direkte@delta.no

STEDPOSTNR.

Innmelding pr SMS:  Send sms “bli medlem” til 02125.
Innmelding pr internett: Gå inn på www.delta.no og trykk på “Bli medlem”.
Innmelding pr post:  Delta, Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo. 

www.delta.no



SERTIFISERINGSKURS 
for obduksjonsteknikere 2015

Gikk du glipp av muligheten til å bli sertifisert obduksjonstekniker i fjor ? 
Bli med på årets sertifiseringskurs og -eksamen ! 
Det finner sted 23. og 24. oktober på Thon Hotel Opera i Oslo.

Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) tilbyr i samarbeid med Den Norske 
Patologforening (DNP) sertifiseringskurs for obduksjonsteknikere i Skandinavia. 
Ordningen startet i fjor og vil arrangeres hvert år fremover. Det vil også følges opp med 
en resertifiseringsordning etter fem år.

Hvorfor bli sertifisert ?

Få sterkere forankring til faget

Dokumenter faglig bevissthet og -kompetanse

Bli med og sett standarden for yrkesgruppen som helhet

MAKS 30 DELTAKERE
Søknadsskjema vil bli tilgjengelig 
på delta.no/nmt i løpet av mars

 

Returadresse:
Lars Tomas Lien
Kvernhusvegen 12
2618 Lillehammer


