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Syfte
Beskriver hur obduktionsbeställningar och remissförfarande utförs.

Utförande
1. För att obduktion ska utföras fordras att obduktionsremiss inkommit. Detta gäller såväl
foster som vuxna individer.
Med foster menas barn förlösta efter 28: e graviditetsveckan, yngre foster behandlas som
aborter.
2. Om klinisk obduktionen överväges så kryssas JA för på blanketten Fastställande av
dödsfall
Obduktionsremiss som ej anländer till enheten inom 5 arbetsdagar eftersöks ej.
Detsamma gäller för kryss i rutan ”OKLART”.
Adekvat ifylld obduktionsremiss ska vara obduktionsavdelningen tillhanda inom 5
arbetsdagar. Därefter överlämnas den avlidne till anhöriga/begravningsbyrå.
3. Om ”NEJ” kryssats i på blanketten Fastställande av dödsfall för klinisk obduktion är
kroppen tillgänglig för utlämning till begravningsentreprenören.
4. Den avlidne skall transporteras skyndsamt till kylrum/bårhuset för att obduktionen ska
kunna ge så korrekt svar som möjligt på frågeställningen. (Helst till kylrum inom 2
timmar)
5. Obduktionsremiss som inte anländer till obduktionsavdelningen eftersöks inte. Detsamma
gäller om det finns ett kryss i rutan "Oklart".
6. Beställning av en obduktion sker genom att:
Gävle sjukhus och hälsocentraler i Gästrikland

Obduktionsremissen fylls i och antingen medföljer den avlidne, sändas med post eller
faxas till: Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi, Gävle sjukhus, 801087 Gävle.
Budstation – 136 –
Faxnr: (026-1) 54874
Remiss som sänds med post eller faxas ankomststämplas.
Sjukhusen i Hälsingland och hälsocentraler i Hälsingland

Den begravningsbyrå som har transporten ringer och bokar tid på obduktionsavdelningen.
Remiss skall skickas in innan transporten sker. Helst via fax: 026- 15 48 74 (el med post
till: Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi, Gävle sjukhus, 801087 Gävle. Budstation
– 136 –)
Originalremissen följer även med kroppen.
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Polisanmälan vid fastställande av dödsfall – rättsmedicinsk obduktion
Polismyndigheten skall kontaktas vid dödsfall där man misstänker något av nedanstående.









När dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan och inte enbart av sjukdom, dvs
av någon annan person, olycksfall, självmord eller har relation till droger, missbruk eller
förgiftning.
När det är svårt att avgöra om dödsfallet orsakades av yttre påverkan
När någon anträffats död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet.
När en missbrukare anträffats död.
Vid framskriden förruttnelse.
När dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel och försummelse inom hälso- och
sjukvården.
När den avliden inte har kunnat identifieras

Polisen skall kontaktas av den läkare som konstaterar dödsfallet för rättsmedicinsk obduktion.
Anmälan till polisen för rättsmedicinsk obduktion kan även göras av patologläkare efter
genomgången remiss där det framkommer uppgifter som talar för en polisanmälan. Då
avfärdas remissen och ansvarig läkare vid obduktionsavdelningen kontaktar den som beställt
obduktionen eller polismyndigheten.
Se dok Rättsmedicinsk obduktion -Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Dokumentation
KVAST – Svensk förening för patologi – Svensk förening för Cytologi, Arbetsinstruktioner för
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner
m.m. SOFS 1996:28
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLFFS
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130702
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6
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Titel: Beställning av obduktion-Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Page 3 of 3

Utskriftsdatum: 2019-06-25

