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Dødsårsaksregisteret:
Rettsmedisinske obduksjoner 

Bakgrunn 
• Dødsfall som kan være unaturlige, skal meldes til politiet, 

jf. meldeforskriften. Politiet bestemmer om dødsfallet skal 
etterforskes, og om det skal gjøres en rettsmedisinsk ob-
duksjon, jf. straffeprosessloven §228 og påtaleinstruksen 
kap. 13.

• Hvis det er grunn til å tro at dødsfallet skyldes en straffbar 
handling og ved funn av ukjent lik, skal det gjøres sakkyn-
dig likundersøkelse. Det bør i alminnelighet gjøres når dø-
den antas å skyldes selvmord eller selvvoldt skade, ulykke, 
yrkessykdom/yrkesskade, medisinsk feil, ved plutselig og 
uventet dødsfall, dødsfall i fengsel eller arrest og når barn 
under 18 år dør utenfor helseinstitusjon.

Resultater
• Dødsårsaksregisteret (DÅR) får melding om obduksjon fra laboratoriet der obduksjonen blir 

gjort. En sammenligning med produksjonstall fra Den Norske Patologforening for årene  
2005–2014 viser at DÅR mangler opplysninger om 4,3 % av obduksjonene.

• Ca. 6 % av dødsfallene hadde en ytre årsak, men det ble gjort rettsmedisinsk obduksjon kun 
ved ca. 4 % av alle dødsfall.

• Obduksjonsfrekvensen varierer mellom ulike typer dødsfall. Den er høyest ved drap og klart 
lavest ved fallulykker. Årsaken er nok at mange av fallulykkene er lavenergiskader hos eldre 
som enten ikke blir meldt til politiet, eller der politiet ikke etterforsker dødsfallet.

• Det er ingen tydelig kjønnsforskjell for rettsmedisinsk obduksjonsfrekvens ved dødsfall som 
følge av ytre årsak, men det er flere menn enn kvinner som dør av skader og forgiftninger. 
Det er tydelig tendens til lavere obduksjonsfrekvens hos eldre, men den høye andelen av 
 fallulykker forklarer ikke alt. 

• Det er store geografiske forskjeller i rettsmedisinsk obduksjonsfrekvens. Dette skyldes 
 forskjellig praksis i politidistriktene.

Figur 2: Rettsmedisinsk obduksjonsfrekvens ved dødsfall av ytre årsa-
ker etter alder og kjønn 2005–2014.

Figur 4: Rettsmedisinsk obduksjonsfrekvens ved dødsfall av ytre årsa-
ker  2005–2014 etter dødsfylke.

Figur 3: Rettsmedisinsk obduksjonsfrekvens ved alle dødsfall 
 2005–2014  etter dødsfylke.
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Figur 1: Rettsmedisinsk obduksjonsfrekvens etter dødsårsaker 
2005–2014.
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