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INFORMATION ANGÅENDE KROPPSDONATION
Att donera sin kropp till Institutionen för Medicinsk Cellbiologi, Enheten för Anatomi,
innebär att institutionen under en tid av ca ett år mellan jordfästning och gravsättning får
disponera den döda kroppen för undervisning och forskning om människokroppens
byggnad. Detta är den enda möjlighet som läkare, forskare, sjuksköterskor och
sjukgymnaster idag har till detaljstudium av människokroppen.
Efter att donatorn avlidit transporteras kroppen till institutionen för att balsameras, det
vill säga behandlas med medel som skyddar mot förruttnelse. Detta bör ske inom en
vecka efter döden. En normal jordfästning kan således äga rum efter att balsamering ägt
rum men innan kroppen skall användas för den anatomiska undersökningen.För vissa
ändamål kan institutionen även ta emot kroppen för kortare tid, uppemot två-tre veckor.
Då används den för vidareutbildning av läkare under sin specialisttjänstgöring, främst
inom ortopedi, neurokirurgi, plastik- & rekonstruktiv kirurgi, handkirurgi, öronkirurgi
samt kärlkirurgi. För dessa kirurgers vidareutbildning är det av största vikt att den
anatomiska undersökningen sker på färska det vill säga inte balsamerade kroppar. En
undersökning av färska kroppar gör det möjligt att även ta emot avlidna som redan
obducerats då undersökningarna inte inbegriper organ i kroppshålorna. Som donator står
det en fritt att enbart välja det sistnämnda alternativet. Ifall donator inte har något
önskemål angående om man vill bli balsamerad eller inte står det institutionen fritt
utifrån behov att avgöra till vilket ändamål kroppen skall användas.
I vissa fall kan även vävnader, såsom hjärna och ryggmärg, komma att tillvaratas för
forskningssyfte. I sådana fall transporteras vävnaderna till enheten för neuropatologi vid
Uppsala Universitet. Vävnaderna kommer därmed att ingå i en redan upprättad
vävnadsbank och förvaras på obestämd tid för att användas i studier av normala och
sjukliga förhållanden i centrala nervsystemet. Observera att kroppsdonation inte hindrar
donator från att anmäla sig för organdonation. I fall donator avlider på sådant sätt att
organ eller vävnad kan tas tillvara för transplantation så avlägsnas de organ eller
vävnader som kan komma i fråga innan kroppsdonation genomförs.
Bifogat finner Ni två exemplar av blanketten för testamentariskt uttalande och två
exemplar av formulär angående önskemål om begravning. Fyll i båda exemplaren av
varje formulär och återsänd dem i bifogat kuvert till enheten för anatomi. Efter
registrering där ni erhåller ert journalnummer kommer ett exemplar av vardera blanketten
att återsändas till er. Förvara dessa på en plats som är känd för edra närmaste. Det
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förutsätts att Ni informerar edra närmaste anhöriga, er läkare och eventuellt annan
sjukvårdande personal om ert beslut. Ett donationskort i kontokortstorlek medföljer
donationshandlingarna. Fyll i donationskortet och återsänd detta tillsammans med
formulären. I samband med att ni återfår ert exemplar av det testamentariska uttalandet
får ni tillbaka donationskortet i inplastat skick. Kortet förvarar ni lämpligen i er börs eller
portmonnä.
Ekonomisk ersättning lämnas inte, men dödsboet skall heller inte åsamkas extra
kostnader genom donationen. Institutionen bekostar därför kista och urna, transporter av
stoftet till och från Uppsala samt eventuell kremering och gravsättning. För ytterligare
information över vad som bekostas samt inte bekostas av institutionen se bilaga på nästa
sida. Obs! Ifall institutionen inte kan ta emot kroppen betalas ingen ersättning ut av
institutionen.
Jordfästning är en frivillig, oftast religiös ceremoni som kan utelämnas. Den kan
arrangeras av de anhöriga i vanlig ordning (kostnader se bilaga), men om ni önskar kan
institutionen arrangera en enkel jordfästning i kyrkorum i Uppsala. Detta sker i samarbete
med begravningsbyrå. Efter avslutad undersökning sker gravsättning i enlighet med
donators önskemål. Donator kan även förordna att institutionen får förfoga över kroppen
under obestämd tid eller tillvarata vissa organ.
Juridisk giltighet. Donationen är inte juridiskt bindande för någondera parten. Donator
äger frihet att när som helst ångra sitt beslut och institutionen kan inte påtvinga en
donation mot anhörigas vilja. Institutionen kan även under vissa omständigheter vägra ta
emot kroppen. Sådana omständigheter kan vara att kroppen är svårt skadad eller drabbad
av farlig/smittosam sjukdom, att anhöriga i samråd med sjukvårdspersonal vill att
kroppen obduceras eller att rättsvårdande myndigheter kräver rättsmedicinsk
undersökning. Ifall institutionen inte kan ta emot kroppen utgår ingen ersättning för
eventuella begravningskostnader.
Mats Hjortberg
Med Dr, Studierektor i anatomi
Donationsansvarig
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A: Förteckning över de utgifter som bekostas av institutionen för Medicinsk
Cellbiologi i samband med donators dödsfall. Gäller förutsatt institutionen kan ta
emot kroppen.
Enkel kista
Enkel urna eller askkartong
Svepning
Transporter av kista och urna
Eventuella bärare vid jordfästning
Balsamering
Gravsättning av kista
Kremering jämte nedsättning av urna eller spridning i minneslund
Begravningsentreprenörens arvode
B: Förteckning över de utgifter som inte bekostas av institutionen för Medicinsk
Cellbiologi i samband med donators dödsfall.
Annons

Urn- eller kistinskription

Blommor

Gravsten

Musik

Gravplatskostnad

Inbjudningskort

Måltid i samband med begravning

Tackkort
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