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Til kummuneoverlegen/bydelsoverlegen

Orientering om dødsstedsundersøkelser ved alle tilfeller av unaturlig død hos
barn fra 0 til og med 3 år

Regjeringen har bestemt at det skal gis tilbud om dødsstedsundersøkelser ved alle tilfeller av unaturlig
død hos barn fra 0 til og med 3 år. Folkehelseinstituttet er gitt i oppgave å organisere tilbudet og har
inngått et samarbeid med Rettsmedisinsk Institutt i Oslo om gjennomføringen av ordningen.
Dødsstedsundersøkelsene gjennomføres av Rettsmedisinske institutt på vegne av Folkehelseinstituttet.

For legene innebærer dette i praksis ingen endring. Alle unaturlige barnedødsfall skal som før
innlegges på nærmeste barneavdeling. Sykehuset tar seg av den videre oppfølging overfor
Rettsmedisinske institutt. Dødsstedsundersøkelsene er et ledd i diagnostiseringen. Vi ønsker å
analysere hendelsesforløpet for lettere å kunne fastsette dødsårsaken og for at informasjonen skal
kunne nyttes til å forebygge lignende tilfeller. Det er et obligatorisk helsetjenestetilbud, men det er
frivillig for foreldrene å ta imot tilbudet.

Siden dette er relativt sjeldne hendelser, 35 – 40 tilfeller på årsbasis, har det vært viktig å samle
informasjonen på ett sted. Legene som er i kontakt med foreldre og pårørende bør kunne orientere om
ordningen. Det er derfor viktig at legene vet hvor de kan hente ytterligere informasjon om disse
dødsstedsundersøkelsene når de trenger det. Informasjonsmateriell, bl.a. retningslinjer for ordningen
og en foreldreveileder, samt lenker med henvisning til aktuelle nettsider vil være tilgjengelig på
Folkehelseinstituttets nettsider - www. fhi.no.

Vi ber om at kommuneoverlegen/bydelsoverlegen informerer legene i sin kommune/bydel, gjerne
gjennom e-post, om ordningen slik som beskrevet overfor og hvor de kan finne mer informasjon.
Ordningen trer i kraft fra 1. november 2010.

Vennlig hilsen

Johs. Wiik (sign)
Ass. divisjonsdirektør
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Cathrine S. Ikhsani (sign)
Seniorrådgiver

Deres ref:
Vår ref: 09/1295-25/PHSF/CAIK

Dato: 26.10.2010


