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U N I V E R S I T E T E T    I    O S L O 
 

Seksjon for anatomi 

 

 
 

TESTAMENTARISK ERKLÆRING 
 
 

1. Navn........................................................................................................................ 
 

 Adresse.................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................................... 
 
 Født.............................................................. Tlf...................................................... 

 erklærer herved at det er mitt ønske at Universitetet i Oslo ved 
 Seksjon for anatomi, får motta mitt legeme etter døden til medisinsk  
 forskning og undervisning, dersom det er behov for det. 

2.  Har De hatt noen av følgende sykdommer: tuberkulose, Creutzfeld-Jakob   
 sykdom, hepatitt B, HIV/AIDS?  

3. Gir De Deres tillatelse til at nødvendige medisinske opplysninger kan innhentes   
 fra sykehus eller Deres lege? Medisinske opplysninger vil bli behandlet  
 strengt konfidensielt, og vil bli makulert etter bruk.  

4. Hvis De har samtykket til at nødvendige opplysninger kan innhentes fra sykehus 
 eller Deres lege, ber vi Dem føre opp navn på behandlende lege/sykehus: 
 
 ................................................................................................................................. 

5. Universitetet kan beholde legemet inntil tre år. Se veiledningen pkt. 5.     
  
 Ja.   Nei, kun ........................................................... (spesifiser tidsperioden.) 

6. Universitetet kan beholde et organ eller en annen del av legemet etter at resten er 
 kremert/begravet. 

7.  Mitt legeme kan brukes i anonymiserte bilde- og filmfremvisninger ved medisinsk 
 undervisning. Se veiledningen pkt. 7. 

 
Ja/Nei 
 
 
 

Ja/Nei 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja/Nei 
 
 
 

Ja/Nei 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinne/Mann 
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8. Hvis De svarte ja på forrige punkt; samtykker De også til at lærere og studenter 
 tilknyttet Seksjon for anatomi ved Universitetet i Oslo, samt andre med uttrykkelig 
 tillatelse fra Seksjonen (studenter i tilknyttede fag, samt praktiserende leger og 
 sykepleiere i videre- og etterutdanning) kan få tilgang til de anonymiserte bilde- og 
 filmfremvisningene? Hvordan slik tilgang gis teknisk, kan endres over tid, men kan 
 eksempelvis gis over en passord beskyttet side.   
 Se veiledningen pkt. 8 for nærmere informasjon. 

9. Dersom behovet tilsier det, kan legemet overføres til Universitetet i Trondheim, 
 Bergen eller Tromsø på de samme vilkår som i henhold til dine ønsker vil gjelde 
 overfor Universitetet i Oslo? Se veiledningen pkt. 9. 

10. Jeg ønsker Kremasjon/Vanlig begravelse. 
 (stryk det som ikke passer, se veiledningen pkt. 10). 

11. Tilhører De et registrert trossamfunn eller har et annet livssyn det skal tas hensyn til?  
 
 ................................................................................................................................  

12. Spesielle ønsker vedrørende seremoni og sted for urnenedsettelse/begravelse: 
  
 ................................................................................................................................ 
 
 ................................................................................................................................ 

13. Følgende personer ønskes underrettet før urnenedsettelse/begravelse: 
 
 Navn....................................................................................................................... 
 
 Adresse.................................................................................................................. 
 
 ...................................................................................Tlf........................................ 
 
 
 Navn....................................................................................................................... 
 
 Adresse.................................................................................................................. 
 
 ....................................................................................Tlf........................................  

14. Det er mitt ønske at Seksjon for anatomi ved Universitetet i Oslo  
 underrettes snarest mulig etter at døden er inntruffet. 
 
 
 Dato..................................... Underskrift............................................................... 
 

SEKSJON FOR ANATOMI 

INSTITUTT FOR MEDISINSKE BASALFAG, UNIVERSITETET I OSLO 
Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo 

Mandag - fredag kl. 0800 - 1500: tlf. 22 85 12 77 - 22 85 12 97  

Utenom denne tiden, kontakt nærmeste begravelsesbyrå. 

 
Ja/Nei 
 
 

 

 
 
 
 
 
Ja/Nei 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ja/Nei 
 
 
 
 

 
 
 
Ja/Nei 
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Veiledning til utfylling av erklæringen 
 

Punktene nedenfor tilsvarer punktene i skjemaet på side 1 og 2 
 

1. Den som vil gi sitt legeme til bruk i medisinsk forskning og undervisning, må være fylt 18 år. 
Den som vil inngå en slik avtale, må forstå hva avtalen innebærer. Erklæringen bør gjøres 
kjent for eventuelle pårørende. 
 

2. Opplysninger vil bli behandlet strengt konfidensielt. 
 

3. Med hjemmel i helsepersonelloven § 24 og med Deres samtykke, kan Avdeling for anatomi 
innhente medisinske opplysninger fra behandlende lege.  
 

4. Dersom De tillater at medisinske opplysninger innhentes, vennligst noter navn på 
behandlende lege og/eller sykehus. 
 

5. Det vil vanligvis gå ca. to til tre år fra dødsfallet til urnenedsettelse/begravelse kan finne sted. 
Dersom tilgangen på avgitte legemer blir ujevn, er det ønskelig at noen legemer kan beholdes i 
inntil tre år. 
 

6. Av hensyn til undervisning eller forskning, ønsker instituttet i noen tilfeller å beholde et organ 
eller annen del etter at resten av legemet er kremert/begravet. Dette kan De gi Deres tillatelse 
til under pkt. 6. 
 

7. I noen tilfeller brukes legemer, organer eller deler av legemer til undervisningsmateriale for 
bilde- og filmfremvisninger for studenter tilknyttet Seksjon for anatomi. Dette er et meget 
viktig supplement for studentene. Preparatene vil ikke være gjenkjennelige.  
 

8. Etter hvert som de tekniske løsningene for overføring av lyd og bilde har utviklet seg, har det 
blitt mulig for studentene å gjennomføre egenstudier av undervisningsmateriale også utenfor 
Seksjon for anatomi. Overføringen vil skje over en passord beskyttet side som hindrer 
uvedkommende i å få tilgang til materialet. Alle som innvilges tilgang av Seksjon for anatomi 
vil være underlagt en streng taushetsplikt. 
 

9. Dersom tilgangen på avgitte legemer blir ujevn, er det ønskelig at et universitet har mulighet 
til å overføre et legeme til et annet universitet. Den som gir sitt legeme til Universitetet i Oslo, 
kan derfor bestemme at legemet kan bli overført til ett av de andre universitetene i Norge. 
Universitetet i Oslo vil i så fall ordne det praktiske etter avtale med de pårørende. 
 

10. Når det gjelder valget mellom kremasjon og begravelse, anbefales kremasjon, blant annet av 
hensyn til de følelser synet av en kiste vil bety for pårørende såpass lang tid etter døden, og av 
hensyn til forsendelsen til gravstedet. Det er heller ikke ønskelig å begrave balsamerte legemer, 
p.g.a. økt holdbarhet. Kremasjon skjer vanligvis i Oslo. 
 

11. Vi er pålagt ved forskrift å innhente informasjon om hvorvidt testator tilhører Den norske 
kirke, et annet registrert trossamfunn, eller om han eller hun har et annet livssyn det må tas 
hensyn til. 
 

12. Her kan det oppføres ønsker om eventuell seremoni og sted for urnenedsettelse eller 
begravelse. Dersom den som gir sitt legeme, eller senere de pårørende, ikke har noen spesielle 
ønsker, vil universitetet sørge for en anonym urnenedsettelse på avdødes hjemsted. 
 

13. Hvis det er ønskelig, kan en her skrive navn og adresse til nære pårørende eller andre som 
skal ha beskjed når tiden er inne for urnenedsettelse/begravelse. 
 

14. Det er viktig at universitetet straks får melding om dødsfallet, da legemet må bli balsamert så 
hurtig som mulig, og senest innen to døgn etter dødsfallet. Derfor må de pårørende eller 
andre som står en nær, få vite om avtalen. Det er også viktig å gi opplysninger om dette hvis 
man blir innlagt i sykehus/sykehjem. 
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Generell informasjon 

Oppbevaring av erklæringen og identitetskortet 
Erklæringen underskrives og sendes til Avdeling for anatomi, Universitetet i Oslo, for 
registrering. En kopi av erklæringen arkiveres ved avdelingen, mens originalen sendes 
tilbake til testator. Erklæringen bes oppbevart på et sikkert sted, som er kjent av pårørende 
eller andre som har påtatt seg å underrette universitetet om dødsfallet. Vi sender også med 
et identitetskort, som vi gjerne ser at testator bærer med seg. 

Anonymitet 
Det er bare noen ganske få personer ved universitetet som får kjennskap til hvem som har 
testamentert sitt legeme. De har taushetsplikt. Mens legemet er ved universitetet, blir det 
behandlet anonymt. 

Oppfyllelse av avtalen 
Når universitetet mottar legemet, vil vi sørge for at avdødes ønsker blir oppfylt. 

Melding om dødsfallet 
Av hensyn til balsamering/bevaring av legemet er det nødvendig at avdøde hurtigst mulig 
(innen to døgn) bringes til Seksjon for anatomi. Dersom det har gått for lang tid, vil vi ikke 
kunne ta imot legemet. Melding om dødsfallet må derfor snarest gis til instituttet, eventuelt 
til nærmeste begravelsesbyrå. Begravelsesbyråene vil besørge transporten. De vanlige 
meldinger som kreves i forbindelse med et dødsfall, må de pårørende selv besørge. 

Dødsfall i utlandet 
På grunn av tidsfaktoren kan hjemtransport ved dødsfall i utlandet ikke komme på tale, og 
testators ønske kan da ikke etterkommes. 

Seremoni 
I forbindelse med dødsfallet kan det som vanlig holdes en bisettelsesseremoni med 
jordpåkastelse eller annen sørgehøytidelighet på hjemstedet. Dersom tiden ikke tillater 
dette, kan man holde en minnestund for de pårørende etter at legemet er sendt til instituttet. 
Det er også anledning for pårørende til å følge båren til instituttet. Etter at legeme utleveres 
fra Seksjon for anatomi, og når kremasjonen eventuelt har funnet sted, nedsettes 
urnen/kisten i stillhet eller ved at prest og/eller nære pårørende er til stede. 

Omkostninger 
Universitetet i Oslo dekker de ekstra omkostningene som påløper ved fullbyrdelsen av 
avtalen som følger: Transport til og fra universitetet, kremasjonsavgift og forsendelse av 
askeurner. De vanlige omkostningene ved dødsfall, slik som utgifter til kiste, seremoni, 
annonse, gravplass etc. dekkes ikke. Disse utgiftene må belastes boet. 

Endringer i avtalen 
Varige adresseforandringer og andre endringer må meldes til seksjonen.  

Tilbakekall av erklæringen 
Den testamentariske erklæringen er ikke et juridisk bindende dokument, verken for testator 
eller for UiO. I noen tilfelle kan seksjonen bli nødt til å takke nei til å motta et 
legeme(medisinske årsaker, begrenset kapasitet for mottak og oppbevaring, stengte 
perioder etc.) Den som underskriver en avtale om avgivelse av sitt legeme, kan når som 
helst trekke avtalen tilbake. Universitetet må i så fall få beskjed om dette.  

Lovhjemmel 
Ordningen med avgivelse av legemer til universitetene er fastsatt i Lov av 9. februar 1973 
nr. 6, og i forskrift ved kgl. res. 11. januar 1985. 


