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Obduktion
Gäller för: Region Kronoberg
Obduktion fyller en viktig uppgift inte bara för fastställande av omedelbar
dödsorsak utan också som ett kvalitetssäkringsinstrument, som kan bidraga som
kunskapskälla och ge bättre möjligheter till uppföljning inom sjukvården.

1. Ställningstagande till eventuell obduktion bör göras så snart som möjligt efter
dödsfall - dels för planering av kommande begravning men också på grund av att
de biologiska nedbrytningsprocesserna efter hand försämrar diagnostiken. Således
önskas besked snarast till patologavdelningen.
2. Obduktionslagens villkor måste vara uppfyllda inklusive föreskrivna regler vad
gäller kontakt med anhöriga. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna
råd.
SOSFS 1996:28 och SOSFS 1996:29.Gemensamma riktlinjer vid dödsfall finns
utarbetade i samarbete mellan Region Kronoberg och polismyndigheten 1997-1201, i dessa riktlinjer ingår sammanfattning av obduktionslagens bestämmelser
inklusive dokumentationskrav.
3. Adekvat ifylld obduktionsremiss skrivs i Cosmic så snart beslut om obduktion
fattats. När undertecknad obduktionsremiss skickas till patologen förutsättes att
remitterande läkare följt gällande lagar och bestämmelser för obduktion. Annars
får inte remissen skickas.
4. Vid dödsfall utanför Centrallasarettet ska telefonkontakt tas med läkare vid
patologavdelningen innan obduktion, så att verksamheten kan planeras och
medikolegala komplikationer undvikas.
5. Demonstration erbjudes för ansvariga kliniker på Centrallasarettet kl 09:30.
Andra tidpunkter kan överenskommas enligt önskemål. Det är viktigt att
överenskommen demonstrationstid hålles.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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6. Ett preliminärutlåtande ges snarast efter att obduktion utförts.
7. Definitivt utlåtande följer efter mikroskopi. Svar inom två veckor eftersträvas,
men framför allt vid komplicerade sjukdomar kan någon månads fördröjning
uppstå.
8. Dödsbevis och dödsorsaksintyg handlägges av ansvarig klinik, ej av
patologavdelningen. Beträffande föreskrifter var god se SOSFS 1996:30 (samt de
lokala regler som finns). Patologavdelningen skickar ej kopior av
obduktionsutlåtande till anhöriga, utan diskussion kring obduktionsfynd hänvisas
till ansvarig klinik och läkare, så att obduktionsfynden kan kopplas till den kliniska
bilden.
9. A och O vid obduktionsverksamhet är bibehållande av högsta sjukvårdsetik
vilket inkluderar lyhördhet gentemot anhöriga och begravningsentreprenörer.
Obehöriga kan ej beviljas tillträde till obduktionssalen. För patienten ansvariga
kliniker måste också ta ansvar för eventuella elever och andra medarbetare i deras
sällskap vid demonstration.
10. Omhändertagande av foster från och med 13:e graviditetsveckan följer regler
enligt separat anvisning.
11. Vid konstaterad eller misstänkt blodsmitta eller annan smittorisk såsom tbc ska
detta tydligt anges ("Blodsmitta" resp "Smittfarligt"). Var god se
Omhändertagande av avlidna, punkt 5.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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