UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for biomedisin

TESTAMENTARISK ERKLÆRING
FOR DONASJON AV LEGEME TIL MEDISINSK FORSKNING OG UNDERVISNING

1. Navn

………………………………………………………………………………
BLOKKBOKSTAVER

Født

………………

Kjønn:

□ kvinne

□ mann

Adresse ……………………………………………………………………………...
Postnummer…………...

Sted……………………………………………..….…

Telefon…………………
erklærer herved at det er mitt ønske at Universitetet i Bergen ved Institutt for
biomedisin får motta mitt legeme etter døden til medisinsk undervisning og forskning,
dersom det er behov for det.
2. Kontaktperson for Institutt for biomedisin (se veiledningens punkt 4).
Navn

……………………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………
Postnummer…………...

Sted…………...………………………………….…

Telefon…………………

3. Institutt for biomedisin kan beholde mitt legeme utover fristen på to år, om det
måtte være formålstjenlig for undervisning eller forskning.

□ JA □ NEI (kryss av ditt valg)
Gir du din tillatelse til at instituttet kan beholde et organ eller annen del når legemet
sendes til kremasjon?

□ JA □ NEI (kryss av ditt valg)
4. Har du hatt noen langvarige og/eller alvorlige sykdommer?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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5. Om behovet tilsier det, kan legemet overføres til Universitetet i Oslo, Trondheim
eller Tromsø på de samme vilkår som overfor Universitetet i Bergen?

□ JA □ NEI (kryss av ditt valg)
6. Spesielle ønsker vedrørende seremoni og sted for urnenedsettelse?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7. Jeg ønsker at følgende personer skal underrettes etter kremasjon:
Navn

……………………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………
Postnummer…………...

Sted………………………………………………….

Telefon…………………
Navn

……………………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………
Postnummer…………...

Sted……………………………………………….…

Telefon…………………

8. Det er mitt ønske at Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen
underrettes snarest mulig etter at døden er inntruffet.

………………………….

…………..………………………………………..

sted og dato

signatur

Makroanatomisk avdeling, Institutt for biomedisin
Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen
55 58 63 01 / 55 58 63 02
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Veiledning og kommentarer til utfylling
Side 1, punktene 1 - 5
1. Den som vil avgi sitt legeme til bruk for medisinsk undervisning og forskning, må
være fylt 18 år og forstå hva avtalen innebærer. Erklæringen bør gjøres kjent for
pårørende, familie eller annen person med nær tilknytning.
Det kan unntaksvis være aktuelt å takke nei til et legeme, eksempelvis av medisinske
årsaker, begrenset kapasitet for mottak og oppbevaring, stengte perioder etc.

2. Instituttet trenger en kontaktperson å forholde seg til i saker som berører testators
interesser i den tiden legemet er i vår varetekt, og fram til gravferd har funnet sted.
Dette kan gjerne være en pårørende eller en annen person med nær tilknytning (gjerne
yngre),
3. I samsvar med gjeldende lov vil det vanligvis gå ca. to år fra dødsfallet til utsendelse
av urne. Av hensyn til undervisning eller forskning ønsker instituttet i noen tilfeller å
beholde et organ eller annen del etter at legemet forøvrig er kremert. Dette kan du gi
din tillatelse til under pkt.3.
4. Opplysninger vil bli behandlet strengt konfidensielt.
Side 2, punktene 5 - 8
5. Dersom tilgangen på avgitte legemer blir ujevn, er det ønskelig at et universitet har
mulighet til å overføre et legeme til et annet universitet. Den som gir sitt legeme til
Universitetet i Bergen, kan derfor bestemme at legemet kan bli overført til ett av de
andre universitetene i Norge. Universitetet i Bergen vil i så fall ordne det praktiske
etter avtale med de pårørende.
6. Her oppgis eventuelle ønsker i forbindelse med urnenedsettelse, som f.eks navn på
gravplass, gravsted. Dersom det er avtalt askespredning, skrives dette her. Hvis det
ikke er framsatt noe spesielt ønske vil urnenedsettelse finne sted på anonym
minnelund i hjemstedskommunen, eller i Bergen om hjemstedskommunen ikke har
slik.
7. Hvis testator ønsker at andre enn den som er oppført som kontaktperson også skal
kontaktes etter kremasjon, føres navn og adresse opp her.
8. Se også «Melding om dødsfallet» under generell informasjon på neste side.
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Generell informasjon
Oppbevaring av erklæringen og identitetskortet
Erklæringen underskrives og sendes til Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen, for registrering.
En kopi av erklæringen arkiveres ved instituttet, mens originalen sendes tilbake til testator.
Erklæringen bes oppbevart på sikkert sted, kjent av pårørende eller andre som har påtatt seg å
underrette universitetet om dødsfallet. Vi sender også med et identitetskort, som vi gjerne ser at
testator bærer med seg.
Anonymitet
Det er bare noen ganske få personer ved universitetet som får kjennskap til hvem som har testamentert
sitt legeme. De har taushetsplikt. Mens legemet er ved universitetet, blir det behandlet anonymt.
Oppfyllelse av avtalen
Når universitetet mottar legemet, vil vi sørge for at avdødes ønsker blir oppfylt.
Melding om dødsfallet
Av hensyn til bevaringen av legemet er det viktig og nødvendig at den avdøde, hurtigst mulig og
senest innen to døgn etter at døden er inntruffet, blir overført for balsamering. Melding om dødsfall må
derfor gis omgående til Institutt for biomedisin på telefon 55 58 63 01 / 55 58 63 02.
Dødsfall i utlandet
På grunn av tidsfaktor og formalia med hjemtransport kan instituttet ikke motta legemer fra utlandet.
Seremoni
Seremoni med jordfestelse, kan etter samråd med instituttet, holdes som skikk og bruk er ved dødsfall.
I tilfeller hvor legemet er overført til instituttet uten forutgående seremoni, kan minnehøytidelighet
arrangeres ved gravkapell i byen. Selve kremasjonen og gravferden vil måtte utsettes til legemet er
frigitt.
Omkostninger
Universitetet i Bergen dekker de ekstra omkostningene som påløper ved fullbyrdelsen av avtalen som
følger: transport til og fra universitetet, kremasjonsavgift og forsendelse av askeurne. Vanlige
omkostningene ved dødsfall, som utgifter til kiste, seremoni, annonse, gravplass etc. må belastes boet.
Endringer i avtalen
Varige adresseforandringer og andre endringer må meldes til instituttet.
Oppsigelse og tilbakekall av erklæringen
Den testamentariske erklæringen er ikke et juridisk bindende dokument, verken for testator eller for
Universitetet i Bergen.
Den som underskriver en avtale om avgivelse av sitt legeme, kan når som helst trekke avtalen tilbake.
Institutt for biomedisin må i så fall motta beskjed om dette, helst skriftlig.
Lovhjemmel
Ordningen med avgivelse av legemer til universitetene er fastsatt i Lov av 7. mai 2015 nr. 26 og
forskrift ved kgl.res. av 18. desember 2015 (nr. 1747).

Spørsmål kan rettes til Institutt for biomedisin på telefon 55 58 63 01 / 55 58 63 02
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