MERE INFORMATION

OM OBDUKTIONER OG FORSKNIN G

Retsmedicinsk Institut
Københavns Universitet
Frederik V’s Vej 11
2100 København Ø
Hjemmeside: www.retsmedicin.ku.dk
E-mail: retspatologisk.afdeling@sund.
ku.dk
Tlf.: 35 32 61 70

Som led i en obduktion udtages der altid

Retsmedicinsk Institut
Syddansk Universitet
J.B. Winsløw Vej 17
5000 Odense C
Hjemmeside: www.retsmedicin.sdu.dk
E- mail: ri@sdu.dk
Tlf.: 65 50 30 00

Ønskes vævsprøverne anvendt til

Institut for Retsmedicin
Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard
99
8200 Aarhus N
Hjemmeside: www.forens.au.dk
E-mail: forens@au.dk
Tlf.: 87 16 75 00
Dansk Selskab for Retsmedicin
Hjemmeside: www.forensic.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed
Enhederne for tilsyn og rådgivning
Find kontaktoplysninger til de enkelte
enheder på styrelsens hjemmeside:
www.stps.dk

vævsprøver, og der kan være et ønske om
at anvende disse prøver til

forskning.

Denne forskning kan forebygge

dødsfald

i fremtiden, som det fx er tilfældet med
vuggedød og pludselig uventet hjertedød.
forsk-

ning, vil de pårørende altid blive kontaktet af en forsker, som informerer om det
aktuelle forskningsprojekt. Pårørende har
dermed mulighed for at træffe beslutning om et eventuelt samtykke på et
informeret

RETSLÆGELIGT
LIGSYN OG
OBDUKTION
Information til pårørende

grundlag.

Vævsprøverne vil kun blive anvendt efter
samtykke fra de pårørende.
Yderligere information om retslægelige
obduktioner og forskning findes
institutternes hjemmsider.

på

De retsmedicinske institutter i
København, Odense og Århus samt
Dansk Selskab for Retsmedicin

RETSLÆGELIGT LIGSYN OG
OBDUKTION

SOM PÅRØRENDE
Det kan være svært at rumme tanken

om

HVEM TRÆFFER BESLUTNINGEN OM

Lægerne assisteres af retsmedicinske

OBDUKTION?

teknikere. Obduktionen indledes med

obduktion efter pludseligt at have mistet et

Beslutningen om en retslægelig obduktion

CT-scanning af afdøde. Herefter ser læ-

nærtstående familiemedlem.

træffes af politiet efter, at der er foreta-

gen efter udvendige tegn på sygdom og

get ligsyn. Et ligsyn er en udvendig

skader, og til sidst bliver de indre organer

Det er imidlertid vores erfaring, at den

vi-

den, man opnår ved en obduktion, kan have
stor betydning, når man som

pårørende

un-

dersøgelse af den døde, som foretages af

undersøgt. Der udtages altid blod- og

politiet i samarbejde med en retsmediciner

vævsprøver ved en retslægelig obduktion.

eller en overlæge fra Styrelsen for Patient-

Prøverne bliver undersøgt, hvis de kan

søger afklaring midt i sorgen. Det kan også

sikkerhed (tidl. embedslæge). Ved ligsynet

bidrage til større viden om

være en trøst at vide, at resultaterne fra en

tages stilling til, om en obduktion er nød-

Derefter bliver de opbevaret forsvarligt på

obduktion kan være med til at forebygge

vendig.

det retsmedicinske institut.

Obduktionen sker sædvanligvis i forståelse

HVORDAN KAN MAN SOM PÅRØRENDE

RESPEKT OG VÆRDIGHED

med de pårørende. Politiet kan dog have

FÅ OPLYSNINGER OM OBDUKTIONEN?

I forbindelse med ligsyn og obduktion

grunde til at fastholde beslutningen om

Hvis I ønsker oplysninger efter obduktio-

behandles afdøde med samme

dødsfaldet.

andre dødsfald i fremtiden.

respekt,

obduktion, selvom de pårørende modsætter

nen, skal I kontakte den politikreds, hvor

værdighed og omhu som ved en almindelig

sig. I disse tilfælde

dødsfaldet har fundet sted.

operation.

om obduktion for en dommer, der afgør om

Den afdøde bliver gjort pænt i stand efter

den skal gennmføres.

forelægges spørgsmålet

obduktionen og kan efter aftale med pårø-

HVAD SKER DER, HVIS DER IKKE SKAL
FORETAGES OBDUKTION?

rende og politiet blive på instituttet eller

HVOR OG HVORNÅR FORETAGES

Hvis afdøde ikke skal retslægeligt obdu-

blive bragt til et kapel. I vil kunne tage af-

OBDUKTIONEN?

ceres, vil der blive udarbejdet en dødsat-

sked med den afdøde på samme måde som

Obduktionen foretages som regel et par

test efter det retslægelige ligsyn.

ved andre dødsfald.

dage efter det retslægelige ligsyn.

Herefter kan bedemanden kontaktes og

Obduktionen finder sted på et af de rets-

hjælpe med det videre

HVAD ER FORMÅLET MED EN OBDUKTION?

medicinske institutter i København, Odense

Formålet med en obduktion er at kunne

eller Aarhus.

forklare, hvordan og hvorfor døden indtraf.
Resultatet af obduktionen er med til
afgøre, om der er tale om en naturlig

at
død,

eller om dødsfaldet skyldes en ulykke, selvmord eller et strafbart forhold.

forløb.

Hvis I som pårørende ønsker en

lægevi-

denskabelig obduktion/hospitalsoduktion,
HVORDAN FOREGÅR EN OBDUKTION?

skal I umiddelbart efter det retslægelige

Obduktionen udføres af to læger, hvoraf

ligsyn kontakte nærmeste sygehus eller

den ene er speciallæge i retsmedicin.

den afdødes praktiserende læge.

