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Hei, 
Her følger innspill fra patologi: 
  
Vi synes det er hensiktmessig at det lages separate lover. 
  
For obduksjon har vi følgende synspunkter: 
  
1: Forholdet til rettsmedisinsk obduksjon § 2-3: Leger skal melde 
unaturlige dødsfall til politiet. I  
mange slike tilfeller velger politiet ikke å begjære rettmedisinsk 
obduksjon uten å varsle legen som  
meldte saken. Dette fører til at det heller ikke blir vanlig medisinsk 
obduksjon fordi man ikke kan gjøre  
det uten å vite hva politiet har bestemt. Det må derfor inn i lov eller 
forskrift at politiet har plikt til så  
fort som mulig å melde tilbake om de ikke ønsker rettsmedisinsk 
obduksjon. 
  
2: Vedrørende rekvisisjon av obduksjon §2-4: Obduksjon skal vurderes ved 
alle dødsfall, og  
vurderingen skal jounalføres. Det er et bra forslag, men det kunne være 
ønskelig at man i tillegg måtte  
angi hvor sikker antatt dødsårsak er, og hva diagnosen bygger på, i de 
tilfellene man mener  
obduksjon ikke er nødvendig. 
  



3: Vedrørende rekvisisjon av obduksjon §2-4: De pårørende kan ikke 
rekvirere obduksjon, men mange  
pårørende har ofte gode grunner for å ønske at det blir gjort obduksjon. 
Det gjelder særlig ved  
mistanke om arvelig sykdom. Obduksjon kan i mange tilfeller bidra til å 
avklare slike problemstillinger,  
og også hjelpe pårørende med angst og bekymring.  Det bør derfor 
fremheves at pårørendes ønske  
om obduksjon bør høres og tas med i vurderingen. 
  
4: Vedrørende rekvisisjon av obduksjon §2-4: Det er anført at obduksjon 
skal bidra til kvalitetssikring  
av helsetjenestene. I lov eller forskrift bør det angis at 
obduksjonfrekvens skal inngå som kvalitetsmål  
for sykehus med patologiavdeling. 
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