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Høringssvar - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av 

lik til bruk i undervisning og forskning

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) konstaterer at utkastet til forskrift gjelder medisinsk 

obduksjon, jf. forskriftens § 2 bokstav a.  Av bestemmelsen bokstav b fremgår imidlertid at 

forskriften også gjelder for «bruk av lik som er avgjevne til undervisning og forskning i 

anatomi og andre medisinske fag.» 

Etter kommisjonens forståelse omfatter dette også rettsmedisinske obduksjoner, og 

samsvarer med den presisering som ble foretatt av Helse- og omsorgsdepartementet i juni 

2014. Før denne presiseringen kom, ble uttak av små biologiske prøver tatt for forskning ved 

rettsmedisinske obduksjoner, av noen rettsmedisinere oppfattet som uregulert område. DRK 

ser derfor positivt på at det nå sies eksplisitt i forskrift at reservasjonsrett mot forskning også 

gjelder ved rettsmedisinske obduksjoner.

Rettsmedisinske obduksjoner utgjør i dag nær halvparten av alle obduksjoner som utføres i

Norge og gjennomføringen er regulert i påtaleinstruksen kapittel 13 om sakkyndig 

likundersøkelse. Et forslag om at den nye obduksjonsloven også skulle omfatte 

rettsmedisinske obduksjoner ble nedstemt under stortingsbehandlingen. En felles lov ville 

trolig kunne motvirket uklarheter mht gjennomføring av rettsmedisinske obduksjoner. I 

departementets vurdering heter det imidlertid at det ikke er noe i veien for at 

påtalemyndigheten legger prinsippene for den nye forskriften til grunn ved rettsmedisinsk 

obduksjonspraksis så langt det passer. En utfordring ved denne formen for regulering er at 

påtalemyndigheten ikke nødvendigvis har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere medisinske 

prosedyrer.

DRK registrerer med tilfredshet at «fremstilling av biologiske produkt» er tatt ut av forskriftens 

liste over det man kan reservere seg mot. Det fremstilles ikke biologiske produkter av 

avdøde personer.
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