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SVAR PÅ HØRING - forslag til ny forskrift om obduksjon og 
avgivelse av lik til bruk i undervisning og forsking 

Delta og Norges Medisinsk Faglige Teknikere (NMT) viser til ovennevnte høring fra Helse- 
og omsorgsdepartementet og ønsker å avgi følgende høringssvar: 
 
Hovedvekten av landets obduksjonsteknikere organiseres i Deltas yrkesorganisasjon 
NMT.  Obduksjonsteknikere er sentrale i obduksjonsvirksomheten både ved sykehusenes 
obduksjonsenheter og i de rettsmedisinske instituttene. Obduksjonsteknikeren bistår i 
selve obduksjonen, har ansvar for hygienen på salen, protokollføring og organisering av 
bårehus, bistå politiet ved rettslige obduksjoner, pynting og nedleggelse av de døde i kister 
og spesialoppgaver som balsamering og kisteforsegling. Yrket stiller store krav til både 
kompetanse og egnethet, men det finnes per i dag ingen formell utdanning for 
obduksjonsteknikere i Norge.   
 
Delta og NMT har ingen innvendinger til forslagene i forskriften. Vi vil likevel benytte 
anledningen til å understreke viktigheten av at arbeidet skal utføres av kvalifisert 
helsepersonell.  
 
 
NMT og Delta har i flere år arbeidet for å utvikle formell utdanning for 
obduksjonsteknikere. Bakgrunnen for arbeidet er behovet for å dekke et kompetansegap 
innenfor obduksjonsavdelingene i helseforetakene og sikre at obduksjonsteknikeren har 
rett og nok kompetanse til å møte stadig økende krav og forventninger til yrkesutøvelsen, 
både i obduksjonsvirksomhetene og overfor pårørende.  
 
Obduksjonsteknikerne er ufaglært arbeidskraft som rekrutteres fra ulike miljøer, og får sin 
opplæring på den enkelte arbeidsplass. En nasjonal utdanning vil være et viktig bidrag for 
å kvalitetssikre yrkesgruppens kompetanse, sikre at deres kompetanse blir gjenkjennbar 
og bidra til økt kvalitet og tillit til yrket. Dette er blant annet viktig for å sikre kvaliteten 
både i de patologiske undersøkelsene og i den helhetlige obduksjonsvirksomheten ved 
sykehusene. En formell utdanning vil også bidra til økt endringskompetanse slik at 
obduksjonsteknikeren kan tilpasse seg nye kompetansekrav i et stadig vekslende 
arbeidsliv og økte forventninger blant pårørende.  Arbeidet med en formell utdanning har 
støtte i Legeforeningen ved Den norske Patologforeningen (DNP) som har pekt på behov 
for å styrke bemanningen og kvalitetssikre kompetansen til personellet i 
patologavdelinger.  
 
Obduksjonsteknikere er den siste yrkesgruppen i helsevesenet som fortsatt ikke har en 
formalisert utdanning. Gruppen er tallmessig liten og lite synlig for pasienter og 
helsepersonell, men sentrale for pårørende i sorgprosessen ved dødsfall. 
Obduksjonsteknikeren er ofte den siste representanten for helsevesenet som pårørende 
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møter. Arbeidet er fysisk og psykisk krevende og krever stor grad av personlig integritet og 
empati.  
 
I 1973 utredet Den norske patologforeningen (DNP) første gang behovet for formalisert 
utdanning, men gruppens størrelse har vært et hinder for etablering av permanente 
utdanningsløp. I påvente av en offentlig løsning, har Norske medisinfaglige teknikeres 
forening (NMT) og DNP nylig definert et sertifiseringsforløp. Et første sertifiseringskurs 
ble gjennomført i oktober 2014 med 23 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark.  
 
Sertifiseringsordningen er den eneste for denne yrkesgruppen i Skandinavia. 
Resertifiseringskrav som blant annet inkluderer krav et bestemt antall obduksjoner, stell 
og nedleggelse i kiste og deltakelse på fagkurs eller hospitering vil bidra til å heve og 
ivareta det faglige nivå og fremme gruppens identitet. 
 
Delta og NMT ser at denne forskriften ikke nødvendigvis er riktig sted for å stille krav til 
sertifisering av helsepersonellet. Vi ønsker likevel å benytte anledningen til å gjøre 
departementet oppmerksom på at det av hensyn til kvaliteten på oppgavene bør stilles 
krav om at alle patologi- og rettspatologiavdelinger skal legge til rette for sertifisering av 
sine obduksjonsteknikere.  Hvordan dette kan gjøres mest mulig hensiktsmessig 
diskuterer vi gjerne videre med departementet. 
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