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Hva var egentlig dødsårsaken? 
Er det viktig med dødsattester? 

Når og hvordan rekvirere obduksjon? 

G. Cecilie Alfsen, overlege.   
 Avdeling for patologi 

Akershus Universitetssykehus 



Alle døde 
100% 

Obduserte døde, 
Sykehus 

4 % 

Kreft 26 %  25 % 

Hjerte- og kar 35 %  43 % 

Psykiske sykdommer 4 % 0 % 

Ukjent årsak 5 % 0 % 

Ytre årsak 6 % 3 % 
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Den sannsynlige dødsårsaken er avhengig av alder og dødssted 

Tall fra 2005 



Underliggende dødsårsak etter obduksjon, n=1820

Samme kode, uendret:     
38 %

Ny kode, men samme 
kapittel: 28 %

Nytt kapittel: 31 %

Tall fra 2005, hele landet. 
4,4 % av alle dødsfall 



Færre dør i sykehus: 

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken 

 
 

 
1986 

 
2009 

Somatisk sykehus 74 % 36 % 

Pleie og omsorgs-institusjon 1 % 43 % 

Hjemme eller annet 24 % 18 % 
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FINLAND (MED) 

FINLAND (FOR) 

FINLAND (ALL) 

SWEDEN (MED) 

SWEDEN (FOR.) 

SWEDEN (ALL) 

PARIS  

AGGREGATE USA 

Norge (alle) 
fra 20% i 1986 
til 8% 
fra 2006 

Gjennom økt bruk av 
rettslige obduksjoner 
fikk Finland solid 
statistikk over gruppen 
av døde utenfor 
institusjon: 
= plutselige, uventede 
dødsfall hos 
middelaldrende menn. 
 



En femtedel dør utenfor institusjon 

 
 

 
1986 

 
2009 

Somatisk sykehus 74 % 36 % 

Pleie og omsorgs-
institusjon 

1 % 43 % 

Hjemme eller annet 24 % 18 % 
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I Norge er politiet  
uinteressert i alt  
som ikke er kriminelt. 
 
Eneste mulighet for å 
følge den typiske 
akuttmedisinske gruppen 
av dødsfall er 
sykehusobduksjon. 



Er det viktig å vite hva man dør av? 
 • Ung mann funnet i blodpøl utenfor kjøpesenter.  

Fall fra tak, antatt selvmord. Ikke obdusert. 
 

• Middelaldrende mann funnet i sjøen ved hytta en sommermorgen. Sist 
observert på pub i nærmeste tettsted kvelden før. Antatt snublet på stien 
og druknet i fylla. Ikke obdusert. 
 

• 30-årig mann faller plutselig død om. Diagnose  fra ambulanselege: ”akutt 
hjertedød”. Ikke obdusert. Kjæreste gravid. 
 

• Nyskilt kvinne med kjent epilepsi funnet død i seng av ny samboer. 
Diagnose  fra ambulanselege: ”akutt hjertedød”. 
 

• Overvektig kvinne faller død om mens hun snakker i telefonen. Sønn og 
ektemann forsøker gjenoppliving. Diagnose fra ambulanselege: 
”hjerteinfarkt”. 
 

• 49 år gml mann, tidligere ang. frisk, funnet død hjemme. Halvtomme 
flasker på bordet.  Legevaktslege: ”Hjertestans”. To sønner 16 og 18 år vil 
vite hva far er død av. Politiet begjærer ikke obduksjon.  
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Obduksjon viktig for pårørende, særlig 
ved død utenfor institusjon! 
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Banalt, men nødvendig: 

Ikke sett hjerteinfarkt i mangel av noe bedre !!! 
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Det er lov å ikke vite ! 
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og gratis å anbefale en obduksjon! 
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Snakk med pårørende om muligheten av å finne dødsårsaken 
likevel! 
      
Skriv en begjæring på et hvilket som helst papir –  
                                        bortsett fra på Dødsmeldingen 
 
Husk ditt eget navn, kontoradresse og telefonnummer! 
 
Varsling av patologiavdelingen er lurt,  
        be evt. begravelsesbyrået om hjelp.  
 

Mens du venter på at politiet skal bestemme seg  
for ikke å undersøke dødsfallet.. 
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Ingen grunn til ikke å undersøke hva 
som gikk galt! 
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Kurs: Hvordan fylle ut 
dødsattester? 

http://nettkurs.legeforeningen.no/course/view.php?id=50&username=guest
http://nettkurs.legeforeningen.no/course/view.php?id=50&username=guest

