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Brukerinstruks:
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NULLSTILL

Følgeskjema for avdøde
REKVIRERENDE LEGE

OPPLYSNINGER OM AVDØDE

Navn

Fødselsnr.

Kjønn

Sykehus/Institusjon

Fornavn/Etternavn

Avdeling

Gateadresse

Gateadresse

Postnr.

Postnr.

Bostedskommune

Mann

Poststed

Rekvirent kode/HPR-nr.

Kvinne

Poststed
Dødskommune

Telefon/calling

Dato

Klokkeslett

Dødstidspunkt

Rekvisisjon for autopsi (obduksjon)
PÅRØRENDE - INFORMASJON, RESERVASJON OG LIVSSYN

Feltet må alltid fylles ut. Kryss av på et av alternativene

Obduksjon rekvireres.

Ja, obduksjon rekvireres

(Forutsetter at de nærmeste pårørende er informert iht gjeldende lover og forskrifter,
ikke har reservert seg mot obduksjon, og at det ikke er grunn til å tro at obduksjon
strider mot avdødes eller pårørendes livssyn - se bakside).
NB! Ved betekningstid må rekvirerende lege gi rask tilbakemelding dersom obduksjon er ønsket.

Nei
Avdøde hadde ikke pårørende
Pårørende ønsker betenkningstid

MATERIALE TIL FORSKNING OG UNDERVISNING
De nærmeste pårørende har reservert seg mot at uttatt materiale blir brukt til undervisning eller
forskning (ikke transplantasjon) - se bakside.
POLITISAK

Ja

Nei

Avdøde hadde ikke pårørende

Feltet må alltid fylles ut. Kryss av på et av alternativene
Ja

Er melding gitt til politiet?

Nei

Skal gjøres dersom det er grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig. Dødsfall regnes som unaturlig v/drap, selvmord, ulykke, yrkesulykke,
feil/forsømmelse/uhell ved undersøkelse/behandling, narkotikamisbruk, ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet, dødsfall i
fengsel/arrest, funn av ukjent lik.
LEGEMIDDELBIVIRKNING
Mistanke om legemiddelbivirkning?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Hvis ja, spesifisér

SMITTSOM SYKDOM
Mistanke om smittsom sykdom?
Hvis ja, spesifisér

Herunder spesifikk mistanke om Creutzfeldt-Jakobs sykdom (Raskt progredierende demens og cerebellar ataksi)
PROBLEMSTILLING (RELEVANT SYKEHISTORIE, AKTUELT, MEDIKAMENTER)

ANTATT UMIDDELBAR DØDSÅRSAK:
ANTATT TILGRUNNLIGGENDE DØDSÅRSAK:
UNDERSKRIFT
Dato:

Rekvisisjon av obduksjon

Rekvirerende lege

12-2019 FF Sem & Stenersen Prokom A/

LOV-2015-05-07-26:
Lov om obduksjon og avgjeving av lik til
undervisning og forsking (obduksjonslova)

Kapittel 2. Obduksjon
§ 5.Krav om medisinsk obduksjon
Krav om medisinsk obduksjon må setjast fram av ein lege. Legen som konstaterer at døden har inntreft skal, så langt det er mogeleg,
vurdere om det bør gjennomførast ein medisinsk obduksjon og dokumentere at vurderinga er gjort.
Sjukehuset som mottek krav om obduksjon, jf. første ledd, avgjer om obduksjonen skal gjennomførast. Departementet kan gi forskrift
om framsetting av krav om obduksjon.

§ 6.Forholdet til rettsmedisinsk obduksjon
Dersom legen etter helsepersonelloven § 36 tredje ledd har plikt til å melde frå til politiet fordi det er grunn til å tru at dødsfallet er
unaturleg, kan medisinsk obduksjon ikkje setjast i gang før politiet har avgjort at det ikkje skal gjennomførast ein rettsmedisinsk
obduksjon.
Dersom det under ein medisinsk obduksjon blir avdekt forhold som tydar på unaturleg død, skal obduksjonen avbrytast og politiet
underrettast utan opphald.

§ 7.Vilkår for gjennomføring av medisinsk obduksjon og rett for pårørande til å nekte obduksjon
Medisinsk obduksjon kan berre gjennomførast når det ikkje er grunn til å tru at den døde ville ha motsett seg ei slik undersøking. Dei
pårørande skal, så sant det er mogeleg, spørjast om det ligg føre forhold som tilseier at den døde ville ha motsett seg obduksjon.
Medisinsk obduksjon kan ikkje gjennomførast dersom ein av dei næraste pårørande til den døde, jf. § 3 bokstav d, nektar obduksjon.
Næraste pårørande til den døde skal, så sant det er mogeleg, informerast om at det er ønskeleg med obduksjon, kva den inneber og
om mogelegheita for å nekte obduksjon. Reglane i første og andre ledd gjeld tilsvarande for uttak av biologisk materiale frå avdøde til
bruk i undervisning eller forsking. Dersom det ligg føre særlege grunnar til at den døde bør obduserast, kan fylkesmannen tillate at
obduksjon blir gjennomført sjølv om vilkåra i første og andre ledd ikkje er oppfylt.

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

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

Tlf. til politi 02800

Rekvisisjon av obduksjon
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