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Den nya lagen och Socialsty-
relsens föreskrifter för obduk-
tionsverksamheten kommer att
få märkliga och negativa konse-
kvenser. Utifrån vanföreställ-
ningar och okunnighet försöker
beslutsfattare att försvåra kli-
niska obduktioner som är av
stor vikt för den medicinska ut-
vecklingen.

Den kliniska obduktionen har sedan
mycket lång tid en viktig plats i svensk
medicinsk praxis. Att söka orsak till
dödsfall i sjukvården har betraktats som
självklart i de flesta länder, inte minst
för att utifrån dödsorsaksstatistiken
kunna dra slutsatser om inom vilka om-
råden vi på ett särskilt sätt ska satsa på
förebyggande hälsovård.

Ett annat område där kunskap om
dödsorsaken är av stor betydelse är vid
utvärdering av speciella satsningar, t ex
den omfattande gynekologiska hälso-
kontrollen (cellprov) för upptäckt av
förstadier till cancer i livmoderhalsen
och mammografiscreening för tidig
upptäckt av bröstcancer.

Vi vet också att en del tumörsjukdo-
mar mycket sällan får rätt diagnos utan
obduktion, t ex levercancer, som till yt-
termera visso är starkt relaterad till ex-
position för vissa gifter.

Kvalitetskontroll
Utöver att den kliniska obduktionen

ger kunskap om dödsorsaken, ger den
överlägsen information om andra ska-
dor och sjukdomar som den döde lidit
av, samt ger stora möjligheter att bedö-
ma effekter av olika behandlingar och
ingrepp. 

Den kliniska obduktionen betraktas
av de flesta inom medicinen som en

kostnadseffektiv och standardiserad
kvalitetskontroll inom sjukvården. I de
flesta revisioner av sjukvård – profes-
sionella såväl som ekonomiska – fram-
hålls obduktionen genomgående som
en av få objektiviserbara kvalitetspara-
metrar.

Dödsfall i hemmet
Sedan cirka fem år utgörs en bety-

dande del av de kliniska obduktionerna
av fall som remitterats från distriktslä-
kare, avseende personer som avlidit i
hemmet. Tidigare handlades dessa som
rättsmedicinska fall, s k enkel dödsor-
saksundersökning, genom polisens för-
sorg. I de flesta fall rör det sig dock om
naturliga dödsfall, varför polisen inte
behöver blandas in. 

Dessa fall obduceras nu på landets
patologavdelningar, och här är frågan
om omedelbar dödsorsak den viktigas-
te. Inte minst denna grupp är viktig att
ha kunskap om – särskilt då allt fler pa-
tienter skrivs ut från sjukhusen och vård
i hemmet blir allt vanligare.

Okunniga kritiker
Av olika skäl har obduktionsverk-

samheten ibland ifrågasatts av ofta
okunniga politiker och andra. Motiven
har varit synnerligen oklara. Ibland har
hävdats att ny teknik inom t ex röntgen
gör obduktioner överflödiga.

Så är inte alls fallet. All erfarenhet
visar i stället vikten av att nya metoder
korreleras till objektiva obduktions-
fynd, och även att de mest sofistikerade
metoder inom tomografi och motsva-
rande inte alltid ger full information.

Dessutom visar obduktionen vad
som skett omedelbart innan döden in-
träffade, då några andra undersökning-
ar inte gjorts. De som avlider i hemmet
har naturligtvis inte heller stått under
sjukvårdens övervakning under perio-
den före dödsfallet.

Obskyra motiv
Nu är det uppenbarligen dags igen

att utifrån obskyra politiska motiv och
vanföreställningar ifrågasätta obduk-
tionsverksamheten. Man vill förkasta
den centrala indikationen och i allmän-
het försvåra obduktioner. Alternativt
försöker man tvinga läkare som frågar

sig varför en patient har dött att gå om-
vägar.

Att detta sker just nu är egendomligt.
Som ovan nämnts genomgår sjukvår-
den stora förändringar som gör uppfölj-
ning med bl a klinisk obduktion mycket
viktig. Dessutom upplever vi som arbe-
tar med detta att allt fler obduktioner
sker på initiativ av de anhöriga. Det
finns också opinionsmätningar som vi-
sar att allmänheten har en uttalat positiv
syn på obduktionsverksamhet.

Förskräckande tolkningar
Den nya lag som reglerar obduk-

tionsverksamheten (1995:832) har för-
setts med föreskrifter och allmänna råd
från Socialstyrelsen, som nu är ute på
remiss. Dessa tolkningar av lagen, ut-
ifrån lagens förarbeten, ger en för-
skräckande och egendomlig bild av hur
politikerna och departementsfolket vill
förändra obduktionspraxis.

Man säger visserligen att obduk-
tionsfrekvensen inte får sjunka (den är
redan låg i Sverige och har sjunkit rela-
tivt snabbt), men dikterar sedan före-
skrifter som är oförenliga med detta syf-
te och som dessutom är uppenbart verk-
lighetsfrämmande. Om detta betingas
av okunnighet eller medvetna politiskt-
strategiska dispositioner är inte alldeles
uppenbart.

Samtycke krävs
Den nya lagen med föreskrifter säger

att man får obducera i syfte att faststäl-
la en dödsorsak, men bara om den avlid-
ne uttryckligen sagt sig vilja obduceras
(vilket väl rimligen är ganska sällan nå-
gon gör). Om den avlidnes vilja är oklar 

”OBDUCERA GÄRNA, MEN
UNDVIK DÖDSORSAKEN!?”
Vad är syftet med nya obduktionslagen?

Författare
TOMAS SEIDAL

chefsöverläkare, Värmlands labora-
torium för klinisk patologi och cyto-
logi, facklig sekreterare i styrelsen
för Svensk förening för patologi,
Karlstad.

DEBATT .

’’Borde man inte avdra-
matisera det hela och kon-
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Tomas Seidal tar i sitt inlägg upp vik-
tiga frågor. Kliniska obduktioner utgör
ett viktigt inslag i hälso- och sjukvår-
den. Genom dessa obduktioner kan vi få
värdefull information inte bara om
dödsorsaken utan också bättre vetskap
om vilka medicinska faktorer som för-
orsakat dödsfallet eller bidragit till det.
Kliniska obduktioner kan också ge kun-
skap om andra förändringar i kroppen.

Mot detta skall ställas respekten för
den avlidnes integritet och hänsynen till
de närstående. Hälso- och sjukvården
har inte någon generell dispositionsrätt
till den avlidnes kropp, lika lite som en
patient kan behandlas utan erforderligt
samtycke. När vi inte känner till den av-

lidnes inställning till obduktion kan det
uppstå en konflikt mellan angelägna
men samtidigt motstridiga intressen.

Intresseavvägning
I den nya obduktionslagen har dessa

intressen vägts mot varandra. I lagen
anges att en klinisk obduktion får utfö-
ras om den behövs för att

1. fastställa dödsorsaken,
2. vinna viktig kunskap om sjukdom

som den avlidne haft eller om verkan av
behandlingen som den avlidne gått ige-
nom, eller

3. undersöka förekomsten av skador
eller sjukliga förändringar i den avlid-
nes kropp.

I lagen anges att en klinisk obduk-
tion får utföras för något av dessa ända-
mål, om den avlidne skriftligen har
medgett obduktion eller uttalat sig för
en sådan åtgärd, eller om det av andra
skäl finns anledning anta att obduktion
skulle stå i överensstämmelse med den
avlidnes inställning.

Olika regler
Finns inte något sådant samtycke

gäller olika regler för punkt 1 och punk-
terna 2 och 3. Vid en obduktion där en-
bart punkt 1 åberopas måste de nu an-
givna förutsättningarna vara uppfyllda.
Därutöver får obduktionen utföras om
det är av särskild betydelse att dödsor-
saken fastställs. I ett sådant fall får ob-
duktionen utföras oberoende av den av-
lidnes eller närståendes samtycke.

I lagens förarbeten och i Socialsty-
relsens remissförslag till allmänna råd,
som Seidal hänvisar till, anges att detta
gäller vid ett till synes oförklarligt döds-
fall utan att förhållandena är sådana att
det finns anledning till rättsmedicinsk
obduktion. Ett annat fall är när den av-
lidne misstänks ha lidit av en smittsam
sjukdom och det är väsentligt att snarast
få misstanken bekräftad eller utesluten. 

Finns inte dessa förutsättningar får
obduktionen inte ske. Detta gäller även
om de närstående önskar den.

Obduktion utan samtycke
För punkterna 2 och 3 gäller, när det

angivna samtycket inte finns, att obduk-
tionen får ske om det är oklart vilken in-
ställning den avlidne hade till obduk-
tion och inte någon närstående motsät-
ter sig det. Finns inga närstående som
kan underrättas får obduktionen utföras
endast om det finns särskilda skäl.

För fullständighetens skull får också

nämnas att det finns ett antal situationer
när – även om det inte finns misstanke
om något brott – anmälan om rättsme-
dicinsk undersökning skall ske. Detta
gäller t ex vid självmord och plötslig
spädbarnsdöd. Rättsmedicinska under-
sökningar beslutas oberoende av sam-
tycke.

Överväg frågeställningen
Som Tomas Seidal själv anger häng-

er de olika punkterna nära samman. Ef-
ter det att någon avlidit kan det vara
nödvändigt att få uppgifter inte bara om
dödsorsaken utan också om verkan av
behandlingen eller för att kunna uteslu-
ta misstanke om en viss sjukdom. 

Obduktion vid några av de skäl som
Tomas Seidal anger, t ex underlag för
rätt diagnos vid tumörsjukdomar och
viktig kunskap om sjukdomar den av-
lidne lidit av, regleras närmast genom
punkterna 2 och 3. Med hänsyn till de
skilda samtyckesreglerna är det nöd-
vändigt att läkaren inför beslutet om en
obduktion närmare överväger vilka frå-
gor obduktionen skall ge svar på.

Information
till allmänheten
I obduktionslagens förarbeten beto-

nas möjligheterna att genom kliniska
obduktioner kunna förbättra metoderna
att ställa korrekt diagnos, utveckla nya
behandlingsmetoder och höja vårdkva-
liteten. Vidare uttalas att den nuvarande
obduktionsfrekvensen inte bör gå ned. 

Som Tomas Seidal anger har män-
niskor i allmänhet kanske inte för egen
del övervägt frågan om obduktion. Re-
geringen har i förarbetena framhållit
vikten av att människor i allmänhet får
en klar bild av obduktionens stora bety-
delse för hälso- och sjukvården. Ansva-
ret för att denna information når ut vilar
enligt regeringen främst på vårdens hu-
vudmän.

Regeringen har också förutsatt att
berörda myndigheter – Socialstyrelsen,
när det gäller för kliniska obduktioner –
följer utvecklingen och effekterna av
den nya lagstiftningen. Detta kommer
Socialstyrelsen att göra.

Till sist – den grundläggande frågan
får aldrig glömmas: Med vilken rätt får
vi göra ingrepp i en avlidens kropp när
denne inte samtyckt till det?
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får obduktion inte ske, även om dödsor-
saken är totalt okänd och de anhöriga
önskar att klinisk obduktion ska ske.

På dödsorsaksintyget får då skrivas
att dödsorsaken är okänd, för såvitt inte
doktorn ifråga vill konfabulera eller gis-
sa på t ex hjärtat.

Däremot får man obducera, om den
avlidne inte uttryckligen motsatt sig
det, för att »vinna viktig kunskap om
sjukdom som den avlidne haft eller om
verkan av behandling som den avlidne
genomgått eller undersöka förekomsten
av skador eller sjukliga förändringar i
den avlidnes kropp».

Undvik dödsorsaken?!
Det minst sagt märkliga budskapet

blir: den kliniska obduktionen får inte
ske för att ta reda på dödsorsaken. Om
man undviker denna frågeställning och
i stället söker svar på frågor om sjukdo-
mar, skador och behandlingseffekter
(som i praktiken inte går att skilja från
dödsorsaken), kan däremot verksamhe-
ten i stort sett fortgå som tidigare.

I någon mån stärks de anhörigas
möjligheter att vägra obduktion, vilket
relativt sällan sker om information ges
på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Budska-
pet till landets läkare är: Obduktions-
verksamheten fortsätter, men fråga för
all del inte om dödsorsaken.

Var detta lagens syfte? Borde man
inte avdramatisera det hela och konsta-
tera att klinisk obduktion är en del av
sjukvården, och att kunskap om varför
människor dör gagnar både de efterle-
vande, samhället och sjukvården. Den
kvalitetskontroll som dagens välut-
vecklade obduktionspraxis utgör, borde
i stället tillvaratas och utvecklas. •

Kommentar

Respekt för integriteten
måste också vägas in


