
 
 
Til pårørende ved barnedødsfall  

Informasjon om rettsmedisinsk obduksjon av barn  
 
Rettsmedisinsk obduksjon utføres på oppdrag fra politiet/påtalemyndigheten. Hensikten 
med obduksjonen er å finne dødsårsaken og gjøre medisinske undersøkelser som kan 
belyse omstendighetene rundt dødsfallet. Resultatene vil bli overlatt til politiet. Det er 
politiet som avgjør når dere kan få informasjon om funnene. Formålet med dette skrivet er 
å gi dere som etterlatte informasjon om undersøkelsene som er foretatt, og om hvilke 
rettigheter dere som etterlatte har.  
 
Hva er en obduksjon?  
En obduksjon kan betraktes som et omfattende kirurgisk inngrep og er den beste metoden vi 
har for å fastslå dødsårsak. Derfor er obduksjon viktig. Ved Oslo universitetssykehus (OUS) 
gjøres først røntgenundersøkelse av hele kroppen før det foretas en utvendig undersøkelse. 
Deretter tas alle indre organer ut og undersøkes. Det tas vevsprøver og prøver av 
kroppsvæsker (blant annet blod og urin). Disse blir brukt til mikroskopiske undersøkelser og 
en rekke laboratorieanalyser.  
For å undersøke de indre organene lages vanligvis et snitt i huden fra halsgropen ned i 
midtlinjen på brystet og buken. Det lages også et snitt i bakhodet slik at hjernen kan 
undersøkes. Dette gjøres på en slik måte at snittene skal bli minst mulig synlige etter 
avsluttet undersøkelse.  
Barnet blir behandlet med forsiktighet og respekt og vi legger stor vekt på at obduksjonen 
skal utføres så skånsomt som mulig og at merkene etter obduksjonen skal være minst mulig 
synlige. Dette gjøres for at pårørende som ønsker det, skal kunne være sammen med barnet 
i etterkant av obduksjonen. 
 
Hva skjer med organene som er undersøkt?  
Organene legges tilbake i kroppen etter at nødvendige prøver er tatt. Unntak fra dette er 
organer som må forbehandles i spesielle væsker før prøvene kan tas, eller ved obduksjon av 
svært små barn (fostre) hvor organene er så små at hele organet tas ut for mikroskopisk 
undersøkelse. Det sistnevnte gjelder først og fremst barn før de blir født (dødfødsler). 
Hjernen og hjertet må forbehandles i spesielle væsker før prøver kan tas. Denne 
behandlingen tar så lang tid at begravelse/bisettelse som oftest finner sted før organene er 
ferdig undersøkte. Vi har derfor en ordning der hjerne og hjerte kan bli satt ned i barnets 
grav så snart de er ferdig undersøkt. Begravelsesbyrået og gravferdsmyndigheten tar seg av 
dette. Om det ønskes, må vi få beskjed slik at begravelsesbyrået og gravferdsmyndigheten 
kan gjøre dette etter avtale med dere. 
 
Prøver for å fastslå dødsårsaken  
Rutinemessig tas prøver fra indre organer til mikroskopisk undersøkelser og prøver av 
kroppsvæsker til analyse for blant annet giftstoffer, medikamenter og kjemiske markører, 
samt for virus og bakterier. Prøver til genetiske undersøkelser er også en del av rutinen.  
Til rutinediagnostikk tas kun prøver som ansees nødvendige for å belyse dødsårsaken og for 
at rettsmedisinerne skal kunne etterprøve sine konklusjoner. I tillegg tas noen små prøver av 
vev og vevsvæsker (til sammen noen få gram) til forskning. Dette kan dere lese mer om i 
vedlagte informasjon.  
  



 
 
Når kan man forvente å få svar på obduksjonsfunnene?  
For at obduksjonen skal kunne gi mest mulig svar, må den utføres så raskt som mulig etter at 
barnet er funnet dødt. Etter obduksjonen blir en foreløpig obduksjonsrapport overlevert til 
politiet. I noen tilfeller kan politiet tillate at informasjon fra den foreløpige 
obduksjonsrapporten gis til foreldrene, i andre tilfeller kan politiet ønske å holde denne 
informasjonen tilbake. Det tar vanligvis 3-5 måneder før alle analyser som er nødvendige for 
å kunne fastslå sikker dødsårsak er ferdige, og en endelig obduksjonsrapport kan skrives. Det 
er politiet som avgjør når funnene i den endelige obduksjonsrapporten kan gis til de 
etterlatte. I mange tilfeller vil sykehuset der barnet ble behandlet før det døde, eller der 
barnet ble undersøkt etter at det døde, få informasjon om funnene ved obduksjonen. Da kan 
dere som pårørende få informasjonen fra ansvarlig lege ved barneavdelingen på sykehuset. 
Dersom foreldrene ønsker det kan barnelegen undersøke muligheten for at foreldrene kan 
få snakket med rettsmedisineren som har undersøkt barnet. 
 
Hvordan få skriftlig svar på obduksjonsfunnene?  
Som foreldre eller foresatte kan man få et skriftlig svar vedrørende funnene ved 
obduksjonen. Gitt at politiet gir tillatelse til det, vil rettsmedisineren som har utført 
obduksjonen da skrive et brev og redegjøre for sine viktigste funn. Dette kan først gjøres når 
politiet har fått anledning til å gjennomgå den endelige rapporten. Den endelige rapporten 
foreligger vanligvis etter 4-6 måneder. 
Dersom du / dere ønsker skriftlig beskjed om obduksjonsfunnene, må dette opplyses til 
gjeldende politidistrikt. I henvendelsen må det fremgå barnets navn, fødselsdato og 
dødsdato, samt avsenders navn, postadresse og relasjon (slektskap) til barnet.  
 
Henvendelsen kan rettes til følgende kontaktpunkter hos politidistriktene: 
 
Oslo politidistrikt: Tlf. 22 66 99 41, telefontid fra kl. 09.00-15.00 
 
Øst politidistrikt: Tlf: 64 99 30 00 / mail: fsi.ost@politiet.no 
 
Sør-Øst politidistrikt: fsi-sor-ost@politiet.no 
 
Agder politidistrikt: Tlf. 38 13 64 91 
 
Innlandet politidistrikt: post.innlandet@politiet.no 
 

 
Med vennlig hilsen 
Oslo universitetssykehus 
Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin 
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