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Vid misstänkta missbildningar skickas foster inkl placenta till speciallaboratorium
för obduktion.
För foster efter senaborter (fr o m 13:e graviditetsveckan) finns rutiner för ett
värdigt omhändertagande framarbetade i samråd med BB-avdelning och
kyrkogårdsförvaltning. Socialstyrelsens allmänna råd finns i SOSFS 1990:8.
Observera att foster måste särskiljas från dödfödda barn!
1. Fostret lägges ofixerat i plastlåda märkt med moderns namn och
personnummer samt ett F-nummer.
2. För ändamålet framarbetad blankett ifylls och bifogas. På denna skall framgå
om speciella önskemål framförts avseende handläggning vid obduktionsavdelning
eller kyrkogårdsförvaltning.
3. Fostret transporteras snarast till obduktionsavdelningen.
Om inga önskemål framkommit förvaras det i kylrum cirka 4 veckor, så att
föräldrarna får gott om tid att fundera på t.ex. en minnesstund i vårt kapell eller
andra eventuella önskemål.
Om föräldrarna uttryckt särskilda önskemål om omhändertagande förs fostret
utan dröjsmål till krematoriet/kyrkogårdsförvaltningen.
4. Om obduktion eller annan undersökning önskas är det viktigt att ifylld remiss
och eventuellt betalningsförbindelse medföljer för att förhindra att missförstånd i
handläggningen uppstår. Obduktionsremissen får inte läggas i samma kuvert som
blankett avseende begravningsönskemål.
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Obligatoriska uppgifter - Obduktionsremiss:


Graviditetens förlopp (tidiga värkar, cervixinsufficiens, tokolys, blödningar,
infektion, Rh-inkompatibilitet, CTG)



Förlossning (spontan, sectio, vakuumextraktion, annat)
Placenta previa
Fostervattenavgång - förtidig?
Avvikande intrauterint läge av barnet
Fostervatten (förmycket, förlite, normal, grön färg?)
Navelsträngskomplikation
Apgar








Vid morfologisk undersökning skall placenta medfölja ofixerad. Denna lämnas på
patologavdelningen.
Obligatoriska uppgifter - Placentaremiss:


Moderns paritet



Abnormiteter vid eventuellt tidigare graviditeter
Graviditetsvecka (ultraljud, beräknad)
Förtidig placentaavlossning
Sjukdomar hos modern (hypertensiv sjukdom, diabetes mellitus: stadium
och HbA1)






Berusningsmedel (nikotin, snus, alkohol, andra droger)

5. Om inte andra önskemål framkommit förs fostret efter cirka 4 veckor till
krematoriet för eldbegängelse och askan strös i minneslund.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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