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Informasjon til pårørende, begravelsesbyråer, leger og pleiepersonale 

DONASJON AV LEGEMER TIL UNIVERSITETET I OSLO 

INFORMASJON OM PROSEDYRE VED DØDSFALL 

De som ønsker det kan testamentere sitt avdøde legeme til de anatomiske avdelinger/institutter ved 

universitetene i Norge for bruk i medisinsk forskning og undervisning.  

Alle personer som har testamentert sitt legeme til Seksjon for anatomi ved Universitetet i Oslo har en 

testamentarisk erklæring i original (kopi foreligger hos oss), samt et identitetskort. Vi anbefaler våre 

testatorer å gjøre både pårørende og aktuelle sykehus/sykehjem kjent med dette forholdet. 

Dødsfall må meldes til seksjonen snarest, da tidsfristen for mottak er 2 døgn. Aktuelle telefonnumre står 

oppført på testators identitetskort og i dette brevet. Først når vi får melding om dødsfallet, kan vi avgjøre om 

vi kan ta imot legemet. Grunnene til en eventuell avvisning kan være legemets fysiske forfatning, spesielle 

sykdommer, ønske om obduksjon fra lege eller politimyndighet, dødsfall i hjemmet, oppbevaringskapasitet, 

ferielukning, overskridelse av tidsfristen etc. 

Legemet skal stelles som vanlig og må legges kjølig, helst i kjølerom. 

Bisettelsesseremoni kan finne sted dersom tiden tillater det.  

Pårørende (eller pleiepersonalet, dersom familien ønsker det) bestiller transport til Seksjon for anatomi hos 

nærmeste (eventuelt ønsket) begravelsesbyrå. Byrået ordner med de dokumenter som er nødvendig før 

disseksjon kan finne sted. Det er ønskelig at legen/sykepleieren sender en kopi av legeerklæring ved 

dødsfall og kortfattet epikrise til vår seksjon så snart det er mulig.  

NB! Skjer dødsfallet utenom offentlig institusjon (på bopel, hytte, ute etc.) kan vi ikke motta legemet uten at 

det følger legeerklæring med avdøde inn til oss. 

Utgifter til transport av legemet fra dødsstedet til seksjon for anatomi dekkes av Universitetet, likedan 

dekkes utkjøring til kremasjon, kremasjonsavgift og eventuell forsendelse av urne til gravlund. Øvrige 

omkostninger (kiste, nødvendig utstyr, papirer, seremoni, askespredning etc.) må dekkes av boet. 

NB! Gjelder begravelsesbyråer: Avdødes navn skal ikke forekomme på fakturaen.  

Vennligst bruk bestillingskode, som vil fremgå av feltet ”Vår ref.:” i brevet ved bestilling av henting til 

kremasjon. Ved fakturering av innkjøring til oss kan nummeret fås ved å ringe enten undertegnede eller 

preparantene. Det er også mulig å bruke initialene til avdøde og dødsdato som referanse. 
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Dødsfall kan meldes til seksjonen i tidsrommet fra kl. 0800 - 1500 (mandag - fredag). Utenom disse tidene 

gis meldingen til nærmeste begravelsesbyrå, som igjen tar kontakt med oss i åpningstiden. 

Seksjonens kontakttelefoner: 

22 85 12 77  (man-fre): 

22 85 12 97  (man-fre):   

Stine Kummernes Sandness, konsulent (mobil: 907 22 067)

Gunnar Ljunggren, avdelingsingeniør (mobil: 950 63 126)  

Vi håper at disse opplysningene kan være til hjelp, og ber om at dere tar kontakt med oss dersom dere har 

behov for ytterligere informasjon. 

Med vennlig hilsen 

for Seksjon for anatomi 

Evelyn Voss Rygnestad 
Evelyn Voss Rygnestad 

seniorkonsulent  




