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AVTALE OM DONASJON AV LEGEME

Undertegnede (donator), …………………………………………………………………………….,
(Etternavn, fornavn. Skriv tydelig. Bruk blokkbokstaver.)

erklærer herved at det er mitt ønske at mitt legeme etter min død skal overlates til Institutt for
klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim for å
kunne brukes til medisinsk forskning og undervisning, dersom instituttet har behov for det. Jeg
ønsker derfor at mine nærmeste, eller andre, gir beskjed om min død til instituttet så raskt som
mulig etter dødsfallet.
Jeg gir tillatelse til at ansvarshavende ved instituttet etter min død kan innhente opplysninger fra
min helsejournal, i den utstrekning dette anses som nødvendig.
(Setningen kan eventuelt strykes)

Legemet kan beholdes ved instituttet så lenge det er behov for det/inntil …………år
(Stryk det som ikke passer)

Instituttet kan bruke deler av mitt balsamerte legeme til å fremstille undervisningsmidler som kan
beholdes ved instituttet så lenge det er behov for det, - også etter at legemet forøvrig er kremert.
(Setningen kan eventuelt strykes)

Jeg gir tillatelse til at mitt legeme eller deler av legemet kan overføres til et annet universitet i Norge
dersom det er behov for det.
(Setningen kan eventuelt strykes)

……………..………

……………..…………………………………

Dato

Underskrift

Personopplysninger om donator
(Skriv tydelig. Bruk blokkbokstaver.)

Etternavn:

…………………………..………….. Fornavn:

Fødselsdato:

…………………………..………….. Personnummer: ……………………………..

Adresse:

…………………………………………………………………………….…………….

……………………………..

Postnr. og sted: ……………………………………………………………………………….……….....

Livssyn, tilhørighet til Statskirken eller annet trossamfunn:

Ønsket sted for urnenedsettelse (kommune/kirkegård):

Gjennomgått langvarige og/eller alvorlige sykdommer:

Følgende personer ønskes underrettet i forbindelse med urnenedsettelsen:
(Skriv tydelig. Bruk blokkbokstaver.)

1 Navn:
Adresse:

…………………………………………………..Fødselsdato: ….….……………...
……………………………………………………………………………….……..

Postnr. og sted: …………………………..……………………. Telefon: ………………………..
2 Navn:
Adresse:

…………………………………………………..Fødselsdato: ….…………………
………………………………………………………………………………….…..

Postnr. og sted: …………………………..……………………. Telefon: ………………………..

Rettledning for avtale om donasjon av legeme
Den som ønsker å gi sitt legeme til bruk for medisinsk forskning og undervisning ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, må gi skriftlig uttrykk for dette ved å
undertegne avtale om donasjon av legeme. Kun den som har fylt 18 år, kan inngå slik avtale.
Etter at avtaleskjemaet er undertegnet, sendes det til:
Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Etter registrering blir originalskjemaet sendt tilbake til den som har inngått avtalen (donator), mens
en fotokopi blir arkivert ved instituttet. Donator får også et identitetskort og anmodes om, så vidt
mulig, alltid å bære kortet med seg. Varige adresseforandringer bes meddelt instituttet.
Donator kan når som helst ombestemme seg og si opp avtalen. Instituttet må i så fall få beskjed om
dette fra donator selv.
Donator bør informere sine nærmeste, og eventuelt andre, om sitt ønske og om avtalen, slik at disse
kan underrette instituttet ved donators død.
Av hensyn til bevaring av legemet er det nødvendig at avdøde hurtigst mulig, og ikke senere enn 2
døgn etter dødsfallet, bringes til St. Olavs Hospital, slik at det kan foretas balsamering. Ved
donators død må det derfor gis melding til instituttet så raskt som mulig. Hvis pårørende ønsker en
bisettelsesseremoni med jordfestelse, må denne holdes umiddelbart etter dødsfallet. Pårørende, eller
andre som melder dødsfallet, må kontakte et begravelsesbyrå, som kan transportere legemet til
St.iOlavsiHospital, og som kan ordne de formaliteter som kreves i forbindelse med et dødsfall.
Instituttet dekker de ekstra omkostningene som følger med donasjonen, det vil si kostnader ved
transport av legemet til og fra St. Olavs Hospital. Dessuten dekker instituttet kremasjonsavgift og
utgift ved transport og nedsettelse av urnen. Hvis donator dør under opphold i utlandet, kan
instituttet ikke ta imot legemet.
Instituttet vil vanligvis benytte legemet over en periode på inntil to år, men noen ganger kan det gå
lenger tid. Donator kan eventuelt sette en grense for hvor lenge legemet kan beholdes ved instituttet.
Noen ganger kan instituttet ønske å fremstille undervisningsmidler til bruk også etter at legemet
forøvrig er kremert. Hvis donator ikke ønsker slik bruk av legemet, bes det angitt på avtaleskjemaet.
Noen ganger kan tilgangen på avgitte legemer bli ujevnt fordelt mellom universitetene i Norge, og
det er ønskelig at et universitet har mulighet til å overføre legemer eller deler av legemer til et annet
universitet. Donator kan reservere seg mot en slik overføring.
Donator kan gi opplysninger om sitt livssyn, sin religiøse overbevisning, tilhørighet til trossamfunn
eller lignende dersom det er ønskelig at det blir tatt spesielle hensyn på grunn av dette. Det er
imidlertid ikke nødvendig å gi slike opplysninger.
Instituttet vil anbefale at legemet, etter avsluttet bruk, blir kremert. En grunn til dette er at de
pårørende kan oppleve synet av en kiste som vanskelig såpass lang tid etter dødsfallet. Donator kan
be om at legemet behandles på andre måter, men dette må i så fall avtales særskilt med instituttet i
forbindelse med avtaleinngåelsen.
Donator kan oppgi ønsket sted for urnenedsettelsen. Kremasjon vil bli foretatt i Trondheim, og
urnen vil bli sendt til den ønskede kirkegård eller gravlund. Hvis donator ikke fremsetter noe
spesielt ønske, vil urnenedsettelsen finne sted anonymt i en gravlund i Trondheim.
Donator kan oppgi navn og adresse til pårørende eller andre som skal underrettes i forbindelse med
urnenedsettelsen. Varige adresseforandringer for disse bes meddelt instituttet.

