Information om donationstestamentet
”HIC LOCVS EST UBI MORS GAUDET SVCCVRRERE VITAE"
"Detta är platsen där döden gläds åt att bistå livet”
Dissektionsverksamheten vid avdelningen för anatomi är absolut nödvändig för
undervisningen i makroanatomi, och är möjlig endast om avdelningen får tillräckligt med
kroppar för detta ändamål. Lagen om användning av mänskliga organ och vävnader för
medicinskt ändamål 101/2001 möjliggör att en avliden kan överlåtas från hälso- och
sjukvården till ett universitets anatomiska institution för undervisningsändamål, ifall den
avlidna skriftligen har gett sin tillåtelse till detta med hjälp av ett donationstestamente.
Alla myndiga finländska medborgare med rättshandlingsförmåga kan göra ett
donationstestamente i två vittnens närvaro. Dokumentet görs upp i två exemplar, varav
det ena överlämnas till avdelningen för anatomi och det andra till den som donerar
kroppen. Testamentet ska förvaras (av donatorn själv eller av en närstående) på ett sådant
vis att den avlidnas vilja framkommer vid dennas död. Man kan också spara en
anteckning om donationstestamentet i webbtjänsten Mina Kanta. I samband med
uppgifterna om donationsvilja finns ett fritextfält där man kan anteckna ”Jag har gjort
ett donationstestamente till Helsingfors universitet”.
Testamentet annulleras om kroppen inte längre lämpar sig för undervisningsändamål,
till exempel om det behövs en patologisk-anatomisk eller rättsmedicinsk obduktion för
att utreda dödsorsaken. Även vissa infektioner, operationer som utförts strax innan
döden inträffat samt svår utmärgling gör kroppen olämplig för undervisningsändamål,
varpå testamentet annulleras. Om donatorn flyttat långt ifrån Helsingfors efter att
testamentet skrivits kan avdelningen för anatomi se till att testamentet fullbordas på en
närmare anatomisk institution. Andra anatomiska institutioner i Finland: Kuopio,
Uleåborg, Tammerfors, Åbo.
En minnesstund kan hållas som normalt ett par veckor efter dödsfallet i de närståendes
närvaro. Typen av ceremoni väljs i enlighet med den avlidnas religion. Ceremonin
ordnas i kapellet vid avdelningen för patologi (de anatomiska dissektionslokalerna finns
i samma byggnad som HUSLAB/avdelningen för patologi). Avdelningen för anatomi
betalar kostnaderna för transporten av den avlidna från Helsingfors närregioner samt för
kista och kremering.
Preparator Seppo Kolari ansvarar för testamentarkivet och sköter de praktiska
arrangemangen kring transporten och hanteringen av den avlidna, minnesstunden och
begravningen. Han svarar på förfrågningar och skickar vid behov ett testamentformulär.
Seppo kan kontaktas antingen per telefon (02941 27304) eller per e-post
seppo.kolari@hus.fi. Universitetslektor Nils Bäck (02941 25265, nils.back@helsinki.fi)
är kontaktperson för de svenskspråkiga.

