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Obduksjon ved dødsfall 
utenfor sykehus  

 

 

 

 

 

 
 
 
De fleste dødsfall i Norge skjer utenfor sykehus. 

Ved mange av disse står pårørende og lege uten 

noen klar dødsårsak. I slike tilfeller kan det være  

aktuelt å gjøre en sykehusobduksjon. 

 
 
 
Her gis en oversikt over fremgangsmåte.   
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Meldepliktig dødsfall? 

Før sykehusobduksjon kan utføres, må spørsmålet om 
rettsmedisinsk likundersøkelse være avklart. Dersom et 
dødsfall er meldepliktig i henhold til «Forskrift om leges 
melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende», 
skal legen snarest mulig underrette politiet. Slik melding 
kan gis muntlig (telefon 02800).  
Hvis politiet ikke ønsker å undersøke dødsfallet 
nærmere, kan lege begjære sykehusobduksjon. 
Hva som er meldepliktig dødsfall fremgår bl.a. av 
rettledningen på dødsattesten.  
 
Hvis dødsfallet  ikke er meldepliktig, kan lege begjære 
sykehusobduksjon direkte. 
 

  

 

 

 

 

2) Informasjon til pårørende 

Pårørende skal være informert om at obduksjon er 
ønskelig og gis anledning til å reservere seg. Slik 
informasjon skal primært gis muntlig, men det kan være 
nyttig for pårørende med en skriftlig sammenfatning. 
Informasjonsmateriale kan lastes ned fra 
http://legeforeningen.n o/id/52644.0 
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3) Hvordan begjære? 

Begjæringen må være underskrevet av lege. 
Patologiavdelingen informeres så snart som mulig 
telefonisk om at obduksjon er ønskelig. Hvis eget 
rekvisisjonsskjema ikke foreligger, kan begjæring skrives 
på vanlig papir. 
 
Begjæringen bør inneholde: 
 
• Den dødes personalia, dato og sted for død. 

• Sammenfatning av aktuell og evt. tidl. sykehistorie. 

• Medisinbruk (inkl. funn på dødssted) samt 
  rusmiddelanamnese. 

• Navn på fastlege. 

• Navn og telefonnummer til rekvirerende lege. 

• Bekreftelse om at pårørende er informert om obduksjon 
og ikke har reservert seg, med navn og slektsforhold. 

• Bekreftelse om at politiet ikke ønsker rettsmedisinsk 
undersøkelse (bare ved meldepliktige dødsfall). 

• Kopi av Legeerklæring om død (hvis tilgjengelig). 

Begjæringen må foreligge på patologiavdelingen før 
obduksjon kan gjennomføres. 

Begravelsesbyrået som kjører den døde til 
patologiavdelingen, kan eventuelt ta med begjæring.  

 
4) Økonomiske forhold 

Verken primærhelsetjenesten eller pårørende belastes 
med utgifter til obduksjon. Sykehuset får refundert 
utgiftene til selve obduksjonen fra Folketrygden og 
begravelsesbyrået vil få refundert utgiftene til transport i 
henhold til «Forskrift om dekning av utgifter til 
båretransport i Norge». 
 
 
 
 

  

5) Svartider 

Normalt vil foreløpig svar sendes rekvirenten i løpet av 
få dager. Telefonisk svar er også mulig. Tid for endelig 
svar vil avhenge av hvor mange spesialundersøkelser 
som gjøres. Svar på rettstoksikologiske analyser tar 
erfaringsmessig flere uker. Man vil kunne få nærmere 
opplysninger om forventet svartid i de enkelte tilfeller 
ved henvendelse til ansvarlig patolog. 
 
 
Referanser/utfyllende opplysninger  
1. Forskrift nr 1378 av 21.12.00 om leges melding til 

    politiet om unaturlig dødsfall og lignende 

2. Forskrift nr 542 av 19.03.04 om obduksjon m.m. 

3. Forskrift nr 216 av 11.03.97 om dekning av utgifter til 

    båretransport i Norge 

 

 

 
 

 

Ansvarlig:  
G. Cecilie Alfsen, overlege dr.med. 
Patologiavdelingen 
Tlf 67 96 12 70/71 
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