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Som pårørende, der pludselig og 

uventet har mistet en ægtefælle, søn, dat-

ter, far, mor eller anden nærtstående fami-

liemedlem, kan det være svært at rumme 

tanken om obduktion. Men samtidig er 

det måske en trøst at vide, at en obduk-

tion kan være med til at afklare, hvorfor 

dødsfaldet er indtruff et. 

Det er også vor erfaring, at denne viden 

kan være en vigtig oplysning i processen 

med at komme over et uventet tab og en 

hjælp, når sorgen skal bearbejdes. 

Vi vil med denne pjece fortælle, hvordan 

det foregår, når Retsmedicinsk Institut 

gennemfører en obduktion.
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Hvem beslutter om der 
skal ske en retslægelig  
obduktion

Ved det retslægelige ligsyn, som er en ydre un-
dersøgelse af den afdøde, vil politiet i samarbejde 
med embedslægen afgøre, om der skal  foretages 
en retslægelig obduktion.
Politiet vil forud for ligsynet have informeret de 
pårørende om, at der muligvis kan blive foretaget 
en obduktion. 
Som pårørende kan man modsætte sig en obduk-
tion. Men hvis politiet fastholder, at der skal ske en 
retslægelig obduktion, skal spørgsmålet fore-
lægges retten inden 24 timer. Her vil en dommer 
afgøre, om der skal gennemføres en obduktion.
Politiet kan også på vegne af Arbejdsskadestyrel-
sen m.v. anmode om en obduktion.  

Hvad er formålet 

Formålet med den retslægelig obduktion er så vidt 
muligt at fi nde frem til dødsårsagen.
Ved obduktionen kan retslægerne vurdere, hvor-
dan forandringer og læsioner på afdøde kan være 
opstået. Dette kan være med til at afgøre, om der 
ligger et strafbart forhold bag dødsfaldet.
Ved formodede arbejdsskader kan obduktionen 
eksempelvis afklare, om der kan blive tale om 
udbetaling af erstatning.
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Hvor foretages obduktionen

Den retslægelige obduktion fi nder sted på Rets-
medicinsk Institut, Aarhus Universitet. Den afdøde 
bliver derfor kørt med  Falck til Århus efter det 
retslægelige ligsyn.
Obduktionen vil som hovedregel fi nde sted dagen 
efter det retslægelige ligsyn, og afdøde vil blive 
kørt tilbage til hjem-sygehuset efter obduktionen.

Hvem foretager obduktionen

Det er en speciallæge i patologisk anatomi og 
retspatologi, som udfører obduktionen.

Hvordan foregår en retslægelig 
obduktion

1.   Lægen foretager først en ydre undersøgelse af 
afdøde, hvor han/hun undersøger for læsioner, 
sygdom m.v.

2.   Derefter undersøger lægen de indre organer i 
brysthule, bug og kranie. Ved mistanke om brud 
eller sygdom undersøges også skelettet.

  De indre organer tages ud af kroppen og 
undersøges enkeltvis af lægen. Lægen tager 
prøver fra væv, som bliver undersøgt yderligere. 
Dette væv vil blive opbevaret for altid på 
Retsmedicinsk Instituts laboratorium.          

  De indre organer vil, med mindre der skal 
foretages yderligere undersøgelser, blive lagt 
tilbage i afdøde, som herefter bliver gjort pænt i 
stand.

3.   Tilsidst bliver afdøde tildækket med et ligklæde. 
Hvis de pårørende ønsker det, er der herefter 
mulighed for at tage afsked med afdøde. 
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Hvordan får pårørende 
oplysninger om resultatet 
af obduktionen

Resultatet af obduktionen, sendes med brev til 
politimesteren i den politikreds, hvor døden er 
indtrådt. Der sendes samtidig en kopi af brevet til 
embedslægen.
Pårørende kan kontakte politiet eller embedslæ-
gen for at få oplysninger om, hvad obduktionen 
har vist, og hvad døden skyldes.
Det er også muligt, hvis politiet og embedslægen 
er indforstået hermed, at kontakte Retsmedicinsk 
Institut og her tale med den læge, som har haft 
ansvaret for obduktionen. 
Pårørende kan også henvende sig hos egen læge, 
som kan hjælpe med at skaffe resultatet af obduk-
tionen. 

Hvad sker der, hvis politiet 
afgør, at der ikke skal være 
en retslægelig obduktion

I så fald vil der ikke blive udført retslægelig obduk-
tion. Men det vil da i nogle tilfælde være muligt at 
få foretaget en obduktion på hospitalet. 
En sådan obduktion vil blive gennemført på den 
patologiske afdeling, på det nærmeste sygehus. 
Undersøgelsen vil blive gennemført af en special-
læge i patologisk anatomi.
Der bliver altså ikke automatisk udført en ob-
duktion på sygehuset – man skal som pårørende 
udtrykkeligt fremsætte et ønske herom.
En sådan anmodning om obduktion skal fremsæt-
tes umiddelbart efter det retslægelig tilsyn.
Bedemanden og/eller egen læge kan hjælpe med 
at få lavet aftale om en obduktion på sygehuset.
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