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Til adm. overlæger på landets patologiafdelinger 
 
 
Vedr. Begæring af hospitalsobduktion 
 
På sidste generalforsamling for DSPAC blev en ny version af ”Begæring af hospitalsobduktion” 
præsenteret og diskuteret. 
 
DSPAC´s bestyrelse og Udvalg for Kvalitetsudvikling (UFK) har igennem længere tid samarbejdet 
med Sundhedsstyrelsen om en ny begæring for hospitalsobduktioner og i den forbindelse samtykke 
til vævstransplantation fra afdøde personer, herunder hornhindetransplantation. Samtidig har 
Hornhindebanken ønsket en udvidelse af den nuværende begæring med samtykke til 
vævstransplantation, også i fravær af obduktion.  
 
DSPAC´s bestyrelse og UFK har den opfattelse, at obduktion og udtagelse af væv til transplantation 
helt bør adskilles. Selskabet har derfor udarbejdet et forslag, hvor muligheden for udtagelse af væv til 
transplantation ikke indgår. I henhold til Sundhedsloven, LBK nr. 95 af 7. februar 2008, har patologen 
et selvstændigt ansvar for at sikre sig, at der ikke foretages indgreb udover, hvad der er givet 
samtykke til. Ved udtagelse af væv til transplantation fra døde personer foreligger der en række 
komplicerede juridiske forhold, som skal overholdes. Selskabets synspunkt er, at obducenten alene 
skal sikre, at der foreligger fyldestgørende udfyldt obduktionsbegæring.  
 
Det bør være de kliniske lægers ansvar at sikre tilladelse til fjernelse af hornhinder. Hornhindebanken 
bør give information til de kliniske læger, så disse kan informere og indhente samtykke fra patienter 
og pårørende. Hornhindebanken er bekendt med selskabets holdning og er blevet opfordret til selv at 
formulere en erklæring for udtagelse af hornhinder i forbindelse med, eller i fravær af, obduktion. 
 
Den vedlagte version har været behandlet i Sundhedsstyrelsen og opfylder de fornødne juridiske 
formalia. DSPAC´s bestyrelse og UFK opfordrer landets patologiafdelinger til at tage den nye version 
i brug og ønsker at understrege, at den nye begæring ikke udelukker samarbejde mellem 
patologiafdelinger og Hornhindebanken. 
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