
Amager og Hvidovre Hospital 

Indsæt hjælpelinjer til placering 

af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 

vælg Gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 

Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 

hvis det kun skal være på et enkel slide 

Obduktion  
– hvornår er der indikation 

herfor? 

Patologiafdelingen, afsnit 134 

Lisa Bendroth-Asmussen Obduktion –  hvornår er der indikation herfor 1 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Introduktion 
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• Obduktion eller ej? 

• Sundhedsloven 

• Tilladelse til obduktion 

• Udfyldelse af papirer 

• Opfølgning efter obduktion 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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Obduktion eller ej? 
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• Er der lægelig indikation herfor? 

• Uafklarede forhold vedr. behandling og sygdomsforløb? 

• Afdelingens generelle holdning 

• Pårørende ønsker obduktion (pårørende kan ikke kræve 

obduktion!!) 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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Sundhedsloven 
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• Afsnit XIII – Ligsyn og obduktion m.v. 

• Kapitel 54-57 

• Omfatter dødens konstatering, ligsyn, indberetning til 

politi, retslægeligt ligsyn og obduktion, dødsattest og 

lægevidenskabelig obduktion 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Sundhedsloven, kapitel 55 
Indberetning til politiet 
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§ 179. Den læge, der tilkaldes i anledning af dødsfald, skal afgive indberetning til politiet, 
1) når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde, 
2) når en person findes død, 
3) når døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægefaglige grunde, 
4) når der er grund til at antage, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom, der er omfattet af lov om 
arbejdsskadesikring, 
5) når døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller 
forebyggelse af sygdom, 
6) når dødsfald forekommer i Kriminalforsorgens institutioner, eller 
7) når det i øvrigt ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller 
ulykkestilfælde eller dødsfaldet af andre grunde skønnes at kunne have politimæssig interesse. 
Stk. 2. Ved dødsfald på sygehus eller lignende institution afgives den indberetning, der er nævnt i stk. 1, af den ledende 

læge. 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Sundhedsloven, kapitel 56 
Lægevidenskabelig obduktion 
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§ 187. Obduktion i lægevidenskabeligt øjemed og i forbindelse hermed udtagelse af væv og andet biologisk materiale kan 
efter reglerne i stk. 2-5 foretages på en person, som er død på eller som død er indbragt til et sygehus eller en lignende 
institution. 

Stk. 2. Obduktion må foretages, såfremt afdøde efter sit fyldte 18. år skriftligt har givet sit samtykke til obduktion. Har 
afdøde givet sit samtykke til obduktion under forudsætning af de pårørendes accept, skal denne foreligge. I andre tilfælde må 
obduktion ikke finde sted, såfremt afdøde eller afdødes nærmeste har udtalt sig derimod eller indgrebet må antages at stride 
mod afdødes eller de nærmestes livsopfattelse, eller såfremt særlige omstændigheder i øvrigt taler mod indgrebet. 

Stk. 3. Uden for de i stk. 2 nævnte tilfælde skal afdødes nærmeste, hvis opholdssted kendes, underrettes om den påtænkte 
obduktion med anmodning om at give tilladelse hertil. Obduktion må herefter foretages, såfremt afdødes nærmeste giver 
samtykke til indgrebet. Ønsker afdødes nærmeste ikke at tage stilling til det påtænkte indgreb, skal der oplyses om adgangen 
til at modsætte sig obduktion inden for 6 timer efter underretningen som nævnt i 1. pkt. Obduktion må tidligst foretages 6 
timer efter denne underretning, medmindre afdødes nærmeste forinden har givet samtykke til obduktion. 

Stk. 4. Er afdøde under 18 år, må obduktion kun foretages, såfremt forældremyndighedens indehaver har samtykket heri. 
Stk. 5. Obduktion må først foretages, når ligsyn er foretaget. Obduktion må ikke finde sted, såfremt der skal foretages 

retslægeligt ligsyn eller retslægelig obduktion. 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Tilladelse til obduktion 
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• Skriftlig tilladelse fra afdøde 

• Tilladelse fra pårørende, aktivt eller stiltiende 

 

• Spørg kun de pårørende om tilladelse, hvis I ønsker, at 

obduktionen skal foretages!! 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Udfyldelse af papirer 
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• Dødsattest, elektronisk eller papir. Den elektroniske 

dødsattest side 1 skal printes ud og underskrives. 

• Obduktionsbegæring med udfyldning af alle påkrævede 

felter 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 18 pkt 

2. Niveau = Bullets 18 pkt 

3. Niveau = Bullets 16 pkt 

4. Niveau = Bullets 14 pkt 

5. Niveau = Bullets 12 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Dødsattestens 
side 1 

Lisa Bendroth-Asmussen Obduktion –  hvornår er der indikation herfor 9 

• Patientens data 

• Dødstidspunkt og -sted 

• 2. ligsyn, sikre dødstegn 

• Kontakt til politi? 

• Husk underskrift i den korrekte 

rubrik  
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 18 pkt 

2. Niveau = Bullets 18 pkt 

3. Niveau = Bullets 16 pkt 

4. Niveau = Bullets 14 pkt 

5. Niveau = Bullets 12 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Dødsattestens 
side 2 
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• Dødsmåde 

• Dødsårsag 

• Obduktion 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 18 pkt 

2. Niveau = Bullets 18 pkt 

3. Niveau = Bullets 16 pkt 

4. Niveau = Bullets 14 pkt 

5. Niveau = Bullets 12 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Begæring af 
hospitalsobduktion 
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• Husk navn på pårørende 

• Husk alle afkrydsninger og 

vedlæg dødsattesten 

• Husk det klinisk oplæg – CAVE 

”pårørende ønsker obduktion” 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Opfølgning efter obduktion 
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• Obduktionen fremvises til klinikerne 

• Patologen udfærdiger obduktionsbeskrivelsen, som 

fremsendes til rekvirerende afdeling 

• Rekvirenten udfylder side 2 af dødsattesten 

(obduktionsfund) 

• Rekvirenten informerer de pårørende om 

obduktionsfund 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Opsummering 
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• Der skal være lægelig indikation for obduktionen 

• Husk at kontakte politiet i relevante sager 

• Spørg kun de pårørende om tilladelse, såfremt I ønsker 

obduktion 

• Udfyld papirerne korrekt 

• Opfølgning efter obduktionen er rekvirentens ansvar 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 
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Tak for opmærksomheden 
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