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Høring av NOU 2011: 21 Når døden tjener livet. Et forslag til nye lover om 
transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik 
Forslaget om å dele opp den gjeldende loven om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik i to 
nye lover virker fornuftig.  For Helsefak vil det i hovedsak være lovendringene vedrørende obduksjon 
og avgivelse av lik som er viktig, ettersom disse har direkte betydning for vår undervisning og 
forskning. 

 For å kunne gi våre studenter god anatomiundervisning er vi helt avhengig av tilgang på donerte lik, 
noe som har vært et problem de siste årene. Vi støtter utvalgets forslag om at det åpnes for at det kan 
inngås avtale om avgivelse av lik på vegne av personer som ikke er samtykkekompetente dersom det 
kan dokumenteres at avdøde ønsket å donere sitt legeme før samtykkekompetansen bortfalt.  Vi har 
også forståelse for forslaget om å avskaffe den sovende bestemmelsen om donasjon av lik fra avdøde 
i offentlig varetekt.   

Utvalget peker på at obduksjon har betydning for kvalitetssikring av diagnostikk og pålitelighet av 
dødsårsaksstatistikk. Vi vil i tillegg påpeke at obduksjon er en viktig undervisningssituasjon fordi det 
gir studentene nyttige kunnskaper i anatomi og patologi, samtidig som studentene får innsyn i 
patologenes muligheter og begrensninger vedrørende fastsettelse av dødsårsak, mm.  Deltagelse ved 
obduksjon er derfor obligatorisk for medisinerstudentene.  Det synkende obduksjonstall som man har 
sett de siste årene er bekymringsfullt fordi det gjør gjennomføringen av undervisningen vanskelig.  
Materiale fra obduksjon er også av betydning for vår forskning. Vi er glade for at utvalget mener det er 
nødvendig å øke obduksjonsfrekvensen og vi støtter forslaget om at obduksjon skal vurderes ved alle 
dødsfall, samt at det skal dokumenteres at obduksjon er vurdert.  Vi skulle imidlertid ønske at utvalget 
hadde gått noe lengre; i de tilfelle obduksjon ikke blir rekvirert, vil vi foreslå at det skal dokumenteres 
hvorfor obduksjon ikke ble rekvirert.  
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