
    Utredningen klargjør gjeldende rettstilstand for sykehusobduksjon etter
loven av 9. februar 1973 nummer 6 kapittel II, og drøfter og foreslår
diverse reguleringstiltak når det gjelder obduksjonsvirksomhet mv.
Utredningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra
Justisdepartementet, Kultur- og vitenskapsdepartementet,
Sosialdepartementet, Helsedirektoratet og fra det medisinske fagmiljøet.
    Arbeidsgruppen redegjør i kapittel 1 for bakgrunnen for nedsetting av
arbeidsgruppen, dens sammensetning og mandat.  I kapittel 2 gis det en kort
historisk oversikt over utviklingen innen obduksjonsvirksomheten.
    Arbeidsgruppen gir i kapittel 3 en oversikt over og drøftelse av
gjeldende rett og i kapittel 4 en oversikt over rettstilstanden i andre
nordiske land.  I kapittel 5 redegjør gruppen inngående for dagens
obduksjonspraksis ved våre sykehus basert på Helsedirektoratets
spørreundersøkelse iverksatt etter henstilling fra arbeidsgruppen.
    I kapittel 6 gjennomgår gruppen den medisinske betydning av
sykehusobduksjon, og i kapittel 7 drøftes diverse rettssikkerhetsaspekter
ved sykehusobduksjon.
    I kapittel 8 gir arbeidsgruppen sine tilrådinger.  Gruppen foreslår å gi
forskrifter om følgende forhold i medhold av lovens § 13 :
  - sykehusets informasjonsplikt om obduksjonsadgangen og om pasientens rett
    til å motsette seg et slikt inngrep,
  - sykehusets adgang til å avgi obduksjonsmateriale uttatt i
    obduksjonsøyemed til undervisning og forskning,
  - en begrenset adgang til bruk av obduksjonsmateriale til fremstilling av
    biologiske produkter,
  - den plikt et sykehus har til å melde resultatet av obduksjoner til
    Statistisk Sentralbyrå.
    Arbeidsgruppen konstaterer at det er et klart behov for å kunne inntrene
behandlings- og operasjonsteknikker på lik i forbindelse med obduksjon.
Behovet for slik virksomhet er øket i tråd med transplantasjonskirurgiens
fremmarsj og utviklingen av avansert medisinsk-teknisk utstyr.
Arbeidsgruppen finner at obduksjonsloven ikke gir den ønskede hjemmel for å
kunne utøve denne virksomhet som er nødvendig for å kunne nyttiggjøre seg
den medisinske utvikling.  Arbeidsgruppen foreslår derfor at det ved en
lovendring gis uttrykkelig hjemmel for denne virksomheten i forbindelse med
obduksjon etter lovens kapittel II.
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