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Ordforklaringer 
 
95 % 
konfidensintervall  -  intervall som med 95% sannsynlighet  
  inneholder den sanne verdien 
Algor mortis  -  avkjøling av kroppen etter døden 
Analsphinkter  -  endetarmens lukkemuskel 
Anemisk  -  "blodfattig" 
Anoksisk  -  uten oksygen 
Ante mortem  -  før døden 
Base deficit  -  underskudd på base, analyse som brukes for å  

  
undersøke balansen mellom syrer og baser i 
blodet 

CSF  -  cerebrospinalvæske, spinalvæske, væske som  
  omgir hjernen og ryggmargen 
Elektrisk eksitabilitet  -  evne til å reagere på elektriske stimuli 
Emfysem  -  ansamling av luft under huden 
Empirisk  -  kunnskap innehentet ved systematiske  
  observasjoner og undersøkelser 
Entomologi  -  læren om insekter 
Fasikkulasjon  -  sitrende bevegelse i muskel 
Flektert  -  bøyd 
Fosforylering  -  kjemisk reaksjon der en fosfatgruppe  
  overføres til en organisk forbindelse 
Hematom  -  ansamling av blod under huden, blåmerke 
Hemokonsentrasjon  -  konsentrasjon av blodet 
HPLC  -  High Performance Liquid Chromatography,  
  teknikk for separasjon av kjemiske  
   komponenter i en væske 
Hydrostatisk trykk  -  trykk i en væske i ro 
Hypoksemi  -  lavt oksygeninnhold i blodet 
Hypoksi  -  generell okygenmangel i kroppens vev 
Hypotermi  -  lav kroppstemperatur 
Inhiberes  -  hemmes 
Interindividuelt  -  mellom individer 
Intermitterende  -  periodevis 
Intravasal  -  inne i blodårene 
Kontrahere  -  trekke seg sammen (om muskel) 
Lamina cribosa  -  silplaten, tynn beinplate mellom nesen og hjernen 
Livor mortis  -  dødsflekker 
M. biceps brachii  -  den tohodete armbøyeren 
M. orbicularis oculi  -  øyets ringmuskel 
M. orbicularis oris  -  munnens ringmuskel 
Nomogram  -  et geometrisk bilde av en gitt ligning  
  slik at det kan brukes til å løse ligningen 
Oksidasjon  -  kjemisk reaksjon der et stoff binder  
  seg med oksygen 
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Overekstremiteter  -  armer 
Perivaskulær  -  som ligger inntil eller rundt en blodåre 
Petekkier  -  små punktblødninger i huden 
Post mortem  -  etter døden 
Postmortal hypostase  -  dødsflekker 
Postmortalt intervall  -  tid etter døden 
Purpura  -  større punktblødninger i huden 
RDS  -  Respiratory Distress Syndrome, pusteproblemer  
  hos nyfødte 
Rectum  -  endetarmen 
Rigor mortis  -  dødsstivhet 
Selektiv membran-  -  membran som er gjennomtrengelig kun 
permeabilitet  for enkelte stoffer 
Sepsis  -  blodforgiftning 
SIDS  -  Sudden Infant Death Syndrome, krybbedød 
Sigmoidal  -  s-formet 
Sirkulatorisk arrest  -  ingen sirkulasjon, hjertet har sluttet å slå 
Skjellettmuskulatur  -  Viljestyrt muskulatur 
Subkonjunktivalt  -  under konjunktiva, dvs under bindehinnen i øyet 
Supravitale reaksjoner  -  vevets reaksjon på stimuli etter døden 
Terminalfase  -  den siste livsfase, tiden like før døden 
Tonus  -  spenning i muskelen 
Tverrstripet 
muskulatur  -  Viljestyrt muskulatur, skjellettmuskulatur 
Underekstremiteter  -  bein 
Urea  -  urinstoff, karbamid,  
  hopes opp i blodet ved nyresvikt 
Vaskulære system  -  blodårene 
Vevsturgor  -  elastisk konsistens i normalt vev 
Vitrektomi  - fjerning av hele øyeeplet 
Øyets glasslegeme  -  glassklar, geleaktig masse som fyller øyeeplet 
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1 Innledning 
 
Som en del av profesjonsstudiet i medisin skal studentene skrive en 
prosjektoppgave, der de skal fordype seg i et selvvalgt tema. 
 
Jeg valgte å skrive en prosjektoppgave innen rettsmedisin. Min interesse for 
rettsmedisin ble vakt allerede før medisinstudiet, og det var derfor naturlig for meg å 
fordype meg i et rettsmedisinsk tema. Valget av temaet dødstidpunktbestemmelse 
gjorde jeg fordi jeg hadde kommet borti analyser i denne forbindelse i min jobb som 
bioingeniør, og ønsket å lære mer om dette. 
 
Målet for oppgaven min var å sammenligne de metoder for 
dødstidspunktbestemmelse som foreligger i dag, og se på de ulike metodenes 
styrker og svakheter. Litteraturen jeg har brukt er lærebøker i rettsmedisin, i tillegg til 
artikler jeg fikk av mine veiledere og artikler funnet ved søk på ”hypoxanthine time of 
death” i PubMed. 
 
Jeg har valgt å beskrive de klassiske metodene for dødstidspunktbestemmelse i 
første del av oppgaven. Disse metodene har vært kjent siden 1800-tallet, og noen av 
dem er fortsatt i bruk i dag. I den andre delen av oppgaven har jeg beskrevet 
utviklingen av dødstidspunktbestemmelse ved hjelp av konsentrasjon av kalium og 
hypoxantin i øyevæske. Disse metodene har blitt utviklet de siste tiårene med 
bakgrunn i at man ønsket en høyere presisjon og en metode som kan brukes i lengre 
tid etter dødsfallet.  
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2 Sammendrag 
 
Dødstidspunktbestemmelse er en viktig oppgave i rettsmedisinen. Målet er å oppgi 
dødstidspunktet så nøyaktig som mulig. Det finnes mange metoder som kan benyttes 
til dette, og de som er mest brukt i dag er temperaturbaserte metoder, og analyse av 
kalium og hypoxantin i øyevæske. 
 
Temperaturbaserte metoder baserer seg på at liket vil avkjøles til omgivelsenes 
temperatur, og man har utviklet nomogrammer slik at man kan lese av det 
postmortale intervall med 95 % konfidensintervall. Hjernetemperatur er den mest 
anerkjente metoden i dag, men kan bare brukes de 12 første timene etter døden. Det 
er også knyttet en relativt stor usikkerhet, ± 1,5 timer de første 6 timene, til 
målingene. Rektaltemperatur kan brukes de første 24 timene etter dødsfallet, men 
også her har man en stor usikkerhet. 
 
Mye forskning er gjort for å finne en biokjemisk metode som kan brukes til å estimere 
dødstidspunktet mer nøyaktig og i en lengre periode etter døden. Konsentrasjon av 
kalium og hypoxantin i øyevæske er de metodene som brukes mest i dag. Man har 
utviklet kurver som kan brukes til å estimere postmortalt intervall i opp til 120 timer 
etter døden. Kurvene er temperaturavhengige, og dermed kan usikkerheten 
reduseres. De siste, upubliserte, resultatene oppgir et 95 % konfidensintervall på ± 
0,6 timer i de første 6 timene etter døden ved bruk av hypoxantin i øyevæske. De 
beste resultatene får man dersom man kombinerer analyse av kalium og hypoxantin i 
øyevæske.  
 
 
Abstract 
 
Timing of death is one of forensic medicines important tasks. The aim is to give the 
post mortal interval as precisely as possible. There are many methodes available, 
those in most frequent use today are temperatur-based methodes and potassium 
and hypoxanthine in vitreous humor. 
 
The Temperature measurement methods are based on the cooling of the body until it 
reaches the ambient temperature. Nomograms have been developed enabling 
estimation of the post mortal interval with corresponding 95 % limits of confidence. 
Brain temperature is the most recognized method today, but its use is limited to the 
first 12 hours after death. The 95 % limits of confidence are also as large as ± 1,5 
hours the first 6 hours after death. Rectal temperature can be used within the first 24 
hours after death, but this method has a very wide confidence interval. 
 
Much effort has been put into finding a biochemical method giving more precise 
estimates of post mortal intervals.The biochemical methods used today are 
measurements of potassium and hypoxanthine in vitreous humour. Curves for 
estimating post mortal interval up to 120 hours has been developed. The potassium- 
and hypoxanthine increase is temperature dependent. When this fact is taken in to 
consideration the 95 % limits of confidence can be reduced. The last, unpublished, 
results specify 95 % limits of confidence as low as ± 0,6 hours in the first 6 hours 
after death. The most reliable results are obtained when combining both potassium 
and hypoxanthine in vitreous humour.
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4 Dødstidspunktbestemmelse 
 
Dødstidspunktbestemmelse er en av rettsmedisinernes viktige oppgaver. Målet med 
å bestemme dødstidspunkt er å gi politiet en preliminær ide om når en eventuell 
legemsfornærmelse har funnet sted, og senere kunne sammenligne en mistenkts 
alibi med dødstidspunktet. (1) 
 
I perioden etter dødens inntreden skjer det mange kontinuerlige forandringer, disse 
varierer med tidsintervallet etter døden og omstendighetene rundt dødsfallet. 
Dødstidspunktbestemmelse baserer seg på disse forandringene, og det utføres en 
ekstrapolering og en kalkulering tilbake fra tilstanden ved undersøkelse. Man oppgir 
et tidsintervall, ikke et eksakt tidspunkt for døden, og ønsket er at dette intervallet 
skal være kortest mulig. (1) 
 
Man har benyttet flere metoder for å estimere dødstidspunkt opp gjennom tidene. På 
1800-tallet ble det publisert flere artikler om dødstidspunktbestemmelse ved hjelp av 
livor mortis, rigor mortis, supravitale reaksjoner og temperaturfall. Noen av disse 
studiene ble glemt og senere gjenoppdaget på 1960-tallet. Like etter oppdagelsen av 
elektrisk eksitabilitet av muskler, ble det også observert indirekte eksitabilitet via 
nerver opp til 1,5 time etter døden. Dette ble publisert av Du-bois-Reymond allerede i 
1849 og Kölliker i 1851, og bekreftet av Krause et al i 1976. 
 
Bruk av temperaturfall i rectum og hjerne benyttes også i dag for å estimere 
dødstidspunkt, men man har i tillegg fått nye, kjemiske analyser som verktøy. 
Analyse av kalium og ATP-nedbrytningsproduktet hypoxantin i øyevæske har vært 
gjenstand for mye forskning. 
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4.1 Dødsflekker (livor mortis) 
 
Den første forandringen som skjer post mortem er utviklingen av dødsflekker, disse 
kalles også livor mortis og postmortal hypostase. De består av en rødfiolett 
misfarging av huden på de lavest liggende deler av det døde legemet. Etter opphør 
av sirkulasjon vil fraværet av blodtrykk, strukturelle barrierer, vevsturgor, press fra 
underliggende objekter og hydrostatisk trykk virke inn på hypostasen, som er 
tyngdekraftens påvirkning av væskene. Påvirket av tyngdekraften vil blodet søke det 
laveste nivået innen det vaskulære system. Dødsflekker som er synlige utenpå 
huden skyldes at blodet akkumuleres i kapillærene i huden. 
 
I tidlige faser er dødsflekkene synlige som små rosa flekker som senere flyter 
sammen til større mørkere flater. Fargeforandringen skyldes at oksygen forbrukes. 
Dødsflekkene kommer vanligvis til syne 0,5 til 2 timer etter døden, og er da vanligvis 
mest synlige på øreflippene og på siden av halsen. (1)  
 
Dødsflekkenes farge er avhengig av den farge blodet hadde i dødsøyeblikket. Lyst 
røde (kirsebærfargede) dødsflekker oppstår ved forgiftning med karbonmonoksid, 
cyanid og fluoracetat. Det samme skjer ved lav temperatur, som ved død av 
hypotermi eller ved avkjøling av liket. Dersom et nedkjølt lik bringes inn i 
romtemperatur vil man se typisk soneinndeling av dødsflekkene, lyst røde i kalde 
omrøder og mørk blå i oppvarmede områder. Ved cyanose i dødsøyeblikket vil 
dødsflekkene være mørkt blåfiolette. Anemiske personer vil få svakt fargede 
dødsflekker. (1,2) 
 
I tidlige faser vil dødsflekkene forsvinne helt ved lett press av en tommel, men med 
økende tid etter dødens inntreden vil det kreve stadig mer press for at de skal 
forsvinne helt. Senere vil de bare forsvinne delvis og til slutt ikke forsvinne i det hele 
tatt; dødsflekkene er fiksert. Tilsvarende vil dødsflekkene flytte seg på grunn av 
tyngdekraften ved forandring av likets stilling, først komplett, senere inkomplett og til 
slutt ikke i det hele tatt. Komplett forskyvning av dødsflekkene vil sees fram til ca 6 
timer etter døden, inkomplett forskyvning mellom 6 og 12 timer etter døden og 
fiksering etter 12 timer. (1) Tidspunktene er imidlertid avhengige av tilstanden før 
døden, for eksempel vil man ved en langsom dødsprosess på grunn av hjertesvikt 
kunne se dødsflekker allerede før døden. Fiksering kan inntre før 8-12 timer ved 
akselerert forråtning og etter 24-36 timer ved nedkjøling. (3) Hovedårsaken til 
fiksering av dødsflekker er den intravasale hemokonsentrasjon, en sekundær årsak 
er hemolyse og perivaskulær hemoglobindiffusjon. 
 
Når blodet akkumuleres i områder kan trykket forårsake ruptur av små kar, med 
utvikling av små petekkier og purpura som følge. Petekkiene kalles Tardieu spots 
eller vibices, og utvikles oftest 18-24 timer etter døden. Tardieu spots indikerer ofte 
en rask forråtningsprosess og de sees oftere ved død av asfyxi og langsom død enn 
ved andre dødsårsaker. Det kan være vanskelig å skille petekkier oppstått før døden 
og petekkier oppstått etter døden, men dersom de finnes kun i lavtliggende områder 
antyder det at de har oppstått post mortem. Ved henging eller når en ekstremitet 
henger over for eksempel kanten av en seng kan Tardieu spots oppstå så tidlig som 
2-4 timer etter døden. (3) 
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Som et ledd i estimering av dødstidspunkt har dødsflekkene liten verdi på grunn av at 
utbredelse og utvikling varierer mye fra individ til individ. De er også avhengige av 
omstendighetene rundt dødsfallet og omgivelsene etter døden. Usikkerheten blir 
derfor stor, noe denne tabellen publisert av W. Naeve i 1978 (4) kan illustrere: 
 
 
Dødsflekker Tid post mortem
Begynnelse 15-20 min 
Konfluering 0,5-2 timer 
Max konfluering 4-10 timer 
Forsvinner fullstendig ved trykk 10-20 timer 
Forsvinner ufullstendig ved trykk 10-30 timer 
Fullstendig forskyvning 2-6 timer 
Ufullstendig forskyvning 4-24 timer 
Bare lett blekhet etter forskyving 20-30 timer 
 
 
Dødsflekkenes plassering er av større rettsmedisinsk betydning, da dette kan fortelle 
noe om legemets plassering etter døden, inkludert om det har blitt flyttet. (2)  
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4.2 Dødsstivhet (rigor mortis) 
 
Når sirkulasjonen opphører blir kroppens muskler visne og slappe grunnet tap av 
tonus. I en levende muskel er ATP (adenosin trifosfat) energikilden muskelen bruker 
for å kontrahere. Den kontraktile enheten i muskelen kalles en sarkomer, og består 
av vekselsvis tykke og tynne fibre som ligger tett inntil hverandre (interdigiterende). 
De tynne fibrene kalles actin og de tykke myosin. I hvile vil binding mellom actin og 
myosin hindres sterisk av det regulatoriske proteinet tropomyosin, og ADP-Pi (ADP 
og inorganisk ortofosfat) er bundet til myosin. Når muskelen stimuleres vil det skje en 
endring i tropomyosinets posisjon, slik at en binding mellom actin og myosin oppstår. 
Denne bindingen gjør at Pi frigjøres, noe som i sin tur fører til en strukturell endring i 
myosinhodet slik at actinfilamentet trekkes langs med myosinfilamentet. Dette kalles 
”power stroke” og når dette skjer i mange sarkomerer samtidig vil muskelen forkortes. 
Ved slutten av ”power stroke” frigjøres ADP fra myosinhodet. Dette etterfølges av 
binding av ATP til myosinhodet, noe som er nødvendig for at bindingen mellom actin 
og myosin skal kunne brytes. ATP hydrolyseres så til ADP-Pi og syklusen kan starte 
på nytt. (5) 
 
ATP som forbrukes ved kontraksjon kan i en levende muskel resyntetiseres via tre 
hovedsystemer; 1. Fosfagen-systemet som omdanner den høyenergiske 
fosfatforbindelsen kreatin fosfat og ADP til kreatin og ATP, denne reaksjonen 
katalyseres av enzymet kreatin kinase. 2. Forbrenning av muskelens glykogenlager. 
3. Oksidativ fosforylering, det vil si forbrenning av glukose med oksygen tilstede. (3, 
5)  
 
I den første perioden etter døden kan intramuskulær kreatin kinase-aktivitet og 
anaerob glykolyse i noen grad resyntetisere ATP, men når ATP-nivået synker under 
85 % av utgangsverdien vil rigor mortis inntre. Dette skyldes at actin- og 
myosinfilamentene danner et kompleks, og det mangler ATP for å bryte det. 
Komplekset består inntil forråtnelsesprosessen bryter ned muskelfibrene. (1)  
 
Fysisk aktivitet i tiden rett før dødsøyeblikket vil forbruke ATP slik at ATP-nivået er 
lavere på dødstidspunktet og rigor mortis inntrer tidligere. (3) Det er også beskrevet 
noen tilfeller der rigor mortis utvikles umiddelbart etter døden slik at situasjonen i 
dødsøyblikket bevares. Dette kalles kadaverspasme og kan sees ved kraftig 
muskelaktivitet rett før døden. Et eksempel som er beskrevet et tilfelle der en mann 
jaget sin kone med en kniv og hun så skjøt og drepte han med et enkelt skudd. Han 
ble funnet på åstedet knelende, med sin høyre arm strukket opp, og med kniven i et 
fast grep. (3) 
 
Utviklingen av rigor mortis skjer i alle muskler til samme tid og i samme hastighet, 
men blir først merkbar i de små musklene. I den klassiske presentasjonen av 
dødsstivhet blir den først merkbar i kjevemuskulaturen og musklene i halsen, så i 
musklene i overekstremitetene og til slutt i musklene i underekstremitetene. 
Dødsstivheten vil forsvinne i samme rekkefølge som den kom, og årsaken til at den 
forsvinner er forråtningsprosessen. (3)  
 
Dødsstivheten kommer vanligvis etter 2-5 timer etter døden, og pleier å være 
maksimalt utviklet etter 12 timer. Etter at dødsstivheten har bestått i 1-3 døgn 
forsvinner den gradvis igjen. (2) Imidlertid har forhold hos den døde, 
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omstendighetene rundt dødsfallet, og omgivelsene etter døden innvirkning på 
utviklingen av dødsstivhet.  Dødsstivheten vil komme raskere hos små barn og hos 
sterkt avmagrede. (2) Utviklingen vil skje raskere hos personer med et markert fall i 
ATP før døden på grunn av for eksempel hard fysisk aktivitet, krampeanfall eller høy 
kroppstemperatur. Omgivelsestemperaturen vil også ha innvirkning; høy temperatur 
fører til at rigor mortis inntrer tidligere. (3)  
 
Med bakgrunn i at variasjonene er store, både mellom individene og i omgivelsene 
og omstendighetene rundt dødsfallet, er utviklingen av dødsstivhet lite egnet til å 
brukes alene til estimering av dødstidspunkt. Det er ikke gjort store longitudinelle 
studier på dette området, men Mallach et al publiserte i 1971 en litteratur-studie fra 
perioden 1811-1969, med statistisk analyse. Denne studien er senere kritisert, men 
den anses fortsatt for å være de beste tigjengelige data. (1) 
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4.3 Supravitale reaksjoner (1) 
 
Supravitale reaksjoner er definert som vevets reaksjon på stimuli post mortem. Disse 
reaksjonene kan finne sted på grunn av at vevenes metabolisme ikke opphører ved 
sirkulatorisk arrest, men kan fortsette å produsere energi via anaerob glykolyse. 
Perioden der supravitale reaksjoner kan observeres varierer med type vev og vevets 
lokalisering. 
 
Det er tre supravitale reaksjoner som kan benyttes på åstedet for å estimere 
dødstidspunkt: Mekanisk og elektrisk eksitabilitet i tverrstripet muskulatur, og 
farmakologisk eksitabilitet i iris.  
 
Mekanisk eksitabilitet er spesielt undersøkt i m. biceps brachii, og det finnes her 
referanseverdier som kan brukes til å estimere post mortalt intervall. Ved 
undersøkelsen bruker man for eksempel baksiden av en kniv og slår på muskelen. 
Responsen på dette kan deles inn i tre faser. I den første fasen kan en kontraksjon 
av hele muskelen observeres, denne fasen varer i 1,5-2,5 timer etter 
dødstidspunktet. En sterk og reversibel muskelspasme er typisk for fase to, som 
varer i 4-5 timer etter døden.  Fase tre beskrives av en svak muskelspasme, denne 
fasen varer vanligvis fram til 8-12 timer post mortem. 
 
Undersøkelser av elektrisk eksitabilitet i skjellettmuskulatur er basert på verbal 
beskrivelse og subjektiv gradering av muskelenes respons på eksitasjon. Både grad 
av kontraksjon og utbredelse beskrives. I tiden umiddelbart etter døden vil man se en 
kraftig kontraksjon av muskelen som stimuleres og eksitasjonen vil spres til muskler 
som ikke dekkes av elektroden. Med økende tid post mortem vil kontraksjonen bli 
svakere og eksitasjonen vil ikke spre seg så vidt, og til slutt vil man bare se en 
fasikkulasjon der elektroden plasseres. Elektrisk eksitabilitet er undersøkt særlig i m. 
orbicularis oris og m. orbicularis oculi, der man har standardisert plassering av 
elektrodene og hvilken puls som skal brukes. Man har gradert reaksjonen i seks 
grader med tilhørende verdier for post mortem intervall med 95 % konfidensintervall. 
Disse resultatene er senere reprodusert av andre. 
 
 
Hematom eller emfysem i øyelokket kan føre til at elektrisk eksitabilitet er tilstede 
lengre, noe også hypotermi vil føre til i enda større grad. Ved lang terminalfase vil 
elektrisk eksitabilitet være tilstede i en kortere periode. 
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Figur: Utbredelse av kontraksjon etter elektrisk stimulering. Etter Klein A. og Klein S. 
(6) 
 
Farmakologisk eksitabilitet i iris undersøkes ved at man måler diameter nøyaktig og 
så sprøyter inn 0,5 ml noradrenalin, tropicamid, adrenalin eller acetylcholin 
subkonjunktivalt. En positiv reaksjon, dilatasjon eller kontraksjon av pupillen, vil bli 
synlig etter 5-30 minutter og vil være tilstede i minst en time. 
 
 
Medikament Konsentrasjon Post mortem eksitabilitet (timer) 
Mydriatika   
Noradrenalin/adrenalin 1 % 14-46 
Tropicamid 0,25 % 5-30 
Atropin/ cyclopentolat 1 % / 0,5 % 3-10 
   
Miotika   
Acetylcholin 5 % 14-46 
 
Tabell etter (1)
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4.4 Temperaturbaserte metoder 
 
Dette er de mest brukte metodene for å estimere dødstidspunkt inntil 24 timer etter 
dødsfallet i dag. Disse metodene tar utgangspunkt i at legemet etter døden gradvis 
vil avkjøles til temperaturen når omgivelsestemperaturen. Denne prosessen kalles 
algor mortis. Avkjølingen skyldes fire faktorer: varmestrømming, varmeledning, 
stråling og fordamping. Ulike deler av kroppen avkjøles i ulik hastighet, og en 
standardisert målemetode er derfor essensielt. Ulike målemetoder har blitt brukt, men 
i dag er det vanligvis rektaltemperatur og hjernetemperatur som måles, dette gir et 
uttrykk for kjernetemperaturen. Ved måling av rektaltemperatur benyttes en probe og 
man måler temperaturen 8 cm innenfor analsphinkteren. (1) Ved måling av 
hjernetemperatur benyttes en nålformet temperatursonde som føres opp i hjernen via 
nesen og gjennom lamina cribosa. 
 
Hastigheten avkjølingen foregår med er avhengig av omgivelsene rundt liket, 
kroppsvekt, likets stilling og klær eller annen tildekking. Faktorer i omgivelsene som 
er viktige å ta i betraktning er om liket har ligget inne eller ute, i vannet eller på land, 
om det er vind, temperaturen i omgivelsene osv. For eksempel vil et nakent lik 
avkjøles dobbelt så raskt i kaldt vann som i tørr luft med samme temperatur. (2) Når 
man måler kjernetemperaturen til liket skal man samtidig måle 
omgivelsestemperaturen og bemerke faktorer i omgivelsene som kan være av 
betydning. Kroppsvekten vil også ha innvirkning, både på grunn av ulik 
masse/overflate-ratio og på grunn av kroppsfettets isolerende egenskaper. Likets 
stilling, om det ligger utstrakt eller flektert i hofter, og hvor mye klær eller tildekking 
som finnes skal også registreres. Alle disse faktorene vil en erfaren rettsmedisiner ta 
med i betraktningen når et estimat skal gjøres. 
 
Allerede Rainy, i 1869, og Rosenthal, i 1872, målte rektaltemperatur og brukte dette 
til å estimere postmortalt intervall. De beskrev også at temperaturfallet ikke er 
lineært, men har en platå-fase av varierende varighet den første tiden etter døden. 
Rainy publiserte en formel for å kalkulere post mortem intervall som tok hensyn til 
denne platå-fasen. Denne formelen krever 2 målinger av rektaltemperatur, med 
minimum en time mellom, og måling av omgivelsestemperatur. Rainy var også den 
første som oppga postmortalt intervall med en minimums- og en maksimumsverdi. 
(1) 
 
Marshall og Hoare publiserte i 1962 en formel for beregning av postmortalt intervall. 
De tok hensyn til temperaturkurvens sigmoidale form og hadde utført eksperimenter 
for å uttrykke avkjølingskurven matematisk. De benyttet standard betingelser under 
avkjøling, dette vil si nakent legeme med tørre overflater som ligger utstrakt på et 
termisk nøytralt underlag uten bevegelse i lufta. I denne formelen benyttes en 
konstant, A, som kan bestemmes empirisk, en konstant, B, som beregnes ut fra 
kroppsvekten og T0, temperaturen i dødsøyeblikket.  
 
For å forenkle prosessen med estimering av post mortalt intervall publiserte Henssge 
og Madea i 1988 og Henssge et al i 1995 nomogram basert på formelen til Marshall 
og Hoare. Nomogrammet gjelder under de nevnte standardforholdene. De la også til 
en tabell med faktorer som kan brukes for å korrigere for andre forhold, som 
overdekking, vind og våte klær. Ved bruk av nomogrammet vil man kunne lese av et 
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intervall som gir et uttrykk for 95 % -konfidensintervallet. Det er også utviklet 
dataprogam som kalkulerer postmortalt intervall ut fra nomogrammet. 
 
Det oppgis 6 situasjoner der nomogrammet ikke kan brukes: Ved sterk stråling fra for 
eksempel sola, ved kraftige branner eller hypotermi i bakken, dersom dødsstedet 
ikke er identisk med funnstedet, ved store forandringer av ukjent årsak i perioden 
mellom dødstidspunkt og undersøkelse, når liket ligger på et underlag med høy 
termisk ledningsevne, og ved langvarige terminalfase etter en dødelig skade. 
 
De som er kritiske til å benytte temperaturbaserte metoder for å estimere post mortalt 
intervall hevder at usikkerheten i estimatet blir for stor. Bakgrunnen for dette er at 
man ikke kjenner kroppstemperaturen til avdøde i dødsøyeblikket, og man kjenner 
ikke den enkeltes avkjølingskurve. (3) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur: Nomogram for estimering av dødstidspunkt ved hjelp av hjernetemperatur. (1) 
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Figur: Nomogram for estimering av dødstidspunkt ved hjelp av rektaltemperatur. (1) 
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4.5 Forråtnelse 
 
Selv om forråtnelsesprosessen vanligvis følger et kjent mønster er det ikke gjort noen 
vitenskaplige studier egnet for å bruke stadiene i forråtnelsen til å estimere 
dødstidspunktet. (1) Forråtnelsesprosessen påvirkes av omgivelsene, særlig 
temperatur, og av forhold i liket. For eksempel vil sepsis føre til rask forråtning. 
 
 
 
4.6 Mageinnhold 
 
Mageinnholdet kan brukes til å estimere hvor lang tid det har gått mellom det siste 
måltid ble inntatt og dødstidspunktet. Dette baserer seg på at transport av mat fra 
magesekken videre i tarmkanalen opphører ved dødstidspunktet. Ulike typer 
næringsstoffer tømmes fra magesekken i ulik hastighet. Det er også individuelle 
variasjoner samt at visse sykdommer vil kunne påvirke tømningshastigheten. Man får 
derfor kun et grovt estimat ved å bruke denne metoden. (1)  
 
 
 
4.7 Insekter 
 
Ulike insekter tiltrekkes til lik i ulike stadier av forråtnelse og følger et mønster da det 
gjelder formering og utvikling. Dette kan utnyttes til å estimere hvor lang tid det har 
gått siden døden inntraff, og kalles rettsentomologi. Flere typer insekter tiltrekkes til 
lik; nekrofage insekter som lever av liket, predatorer og parasitter, som lever av de 
nekrofage insektene, og de altetende artene som lever av både liket og de andre 
insektene. Det er de nekrofage insektene som er til best hjelp for å estimere 
dødstidspunktet. (3) Entomologi kan benyttes til å estimere dødstidspunkt fra første 
dag, men vil være mer til hjelp senere i forløpet. (2) 
 
Insekter vil også kunne bidra med opplysninger om liket har blitt flyttet etter døden 
dersom man finner arter som ikke hører hjemme på funnstedet. Man kan også få 
indikasjoner på at mistenkte har vært involvert i forbrytelsen hvis man finner spor av 
insekter på klær eller kjøretøy. (2) 
 
Tolking av disse sporene overlates ofte til entomologer da det er store variasjoner 
knyttet til faktorer i omgivelsene, særlig temperatur, og mellom de ulike artenes 
utvikling. (3) 
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5 Kjemiske metoder 
 
Det er gjort mange forsøk på å finne en analyse av en kjemisk substans som kan gi 
et presist estimat for post mortalt intervall. Man har undersøkt konsentrasjonen av 
ulike substanser som på grunn av autolyse stiger eller synker post mortem. Det har 
imidlertid vært vanskelig å finne en analyse uten for stor variasjon interindividuelt, da 
autolyse er avhengig av temperatur, sykdom, dødsårsak, lengden av terminalfasen, 
prøvetakingssted og – metode. (1) 
 
Etter døden vil tap av selektiv membranpermeabilitet føre til at 
konsentrasjonsgradienter utjevnes. I blod skjer dette etter få timer og i spinalvæske 
innen 15-20 timer. Væsken i øyets glasslegeme vil ikke oppnå slik likevekt før 100-
120 timer post mortem. (1) Øyevæsken er på grunn av sin anatomiske plassering 
isolert og godt beskyttet, og vil være bevart selv ved de fleste store hodetraumer. 
Øyevæsken er mindre utsatt for kontaminasjon og forråtnelsesprosessen enn blod og 
CSF, i tillegg skjer kjemiske reaksjoner med lavere hastighet i øyevæsken enn i blod 
og CSF, slik at det tar lengre tid før likevekt inntreffer. Dette gjør at øyevæske kan 
brukes over en lengre periode post mortem for å estimere post mortalt intervall. 
Øyevæske er derfor den kroppsvæske der det er gjort flest studier på kjemiske 
endringer post mortalt.  
 
Jeg vil i neste del fokusere på to av disse kjemiske metodene: kaliumkonsentrasjon i 
øyevæske og hypoxantin i øyevæske. 
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5.1 Kaliumkonsentrasjon i øyevæske 
 
Kaliumkonsentrasjonen i øyevæske stiger som en følge av forråtnelsesprosessen. 
Undersøkelse av kalium i øyevæske for å estimere postmortalt intervall ble først 
publisert av Sturner i 1963, og har siden dette blitt studert nøye. Stigningen av 
kaliumkonsentrasjonen i øyevæske som ble beskrevet av Sturner er lineær og varer 
til en konsentrasjonslikevekt inntreffer 100-120 timer post mortem. (1) Funnene i 
denne studien har senere blitt kritisert, og formelen til Sturner har blitt vist å være feil. 
Man har også funnet en betydelig usikkerhet i estimert postmortalt intervall ved bruk 
av kaliumkonsentrasjonen i øyevæske.(1) 
 
I 1989 publiserte en tysk gruppe en artikkel som hadde som mål å øke presisjonen i 
estimatet.(7) De hevdet at den viktigste faktoren som påvirker kaliumkonsentrasjonen 
er elektrolyttubalanse før døden, forårsaket av sykdom og/eller varighet av den 
terminale episoden. De benyttet urea som markør for elektrolyttubalanse, da høye 
verdier av urea indikerer elektrolyttubalanse før døden, og ureakonsentrasjonen i 
øyevæske holder seg stabil etter døden. I denne studien fant de at 95% 
konfidensintervall var ± 34 timer de første 120 timer etter døden. Dersom man 
utelukket alle prøver med en ureakonsentrasjon over 100 mg/dl ville 95 % 
konfidensintervallet bli redusert til ± 22 timer. Hvis man i tillegg utelukket alle med en 
terminal episode som varte over 6 timer kunne 95 % konfidensintervall reduseres til ± 
20 timer. 
 
I 1990 kom en ny artikkel som også fokuserte på presisjonen til estimering av post 
mortalt intervall ved kaliumkonsentrasjonen i øyevæske.(8) Forfatterne mente at 
kalium i øyevæske kun er av begrenset verdi ved dødstidspunktbestemmelse de 
første 24 timene etter døden, da andre metoder, som temperatur og supravitale 
reaksjoner, vil gi tilfredsstillende resultater i denne perioden. Etter 24 timer vil 
imidlertid kalium i øyevæske være interessant da de metodene som er nevnt ikke vil 
kunne brukes etter 24 timer. De publiserte også en ny kurve basert på egne data og 
fant at Sturners kurve gjennomgående overestimerte det postmortale intervallet. De 
mente også at det burde gjøres flere studier som vurderte om valg av metode for 
analyse av kaliumkonsentrasjon påvirket resultatene. De resultatene som forelå da 
tydet på at ionespesifikke elektroder gir en brattere kurve enn flammefotometri. 
 
I 1991 publiserte en norsk gruppe en artikkel (9) der de undersøkte om stigningen i 
kalium etter døden var avhengig av omgivelsestemperatur. De fant at stigningen ble 
brattere ved økende temperatur. Disse resultatene ble imidlertid senere kritisert på 
grunn av at det ikke ble tatt prøver fra begge øyne samtidig og at det ble gjort flere 
prøvetakinger fra samme øyeeple. 

Figur: Post 
mortem 
kaliumstigning 
ved 4 ulike 
temperaturer, fra 
(9) 
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Figur: Sammenhengen mellom omgivelsestemperatur og kaliumkurvens stigning, 
med 10- og 90-percentilen (stiplede linjer). (9) 
 
 
En artikkel publisert i 1994 (10) reanalyserte data fra seks ulike studier med til 
sammen 790 observasjoner. Forfatterne gjorde bruk av både tidligere metoder for 
regresjonsanalyse og en nyere metode, loess smooth curve. Denne metoden utfører 
en lokal lineær regresjon på deler av kurven, og kurven forandrer seg dermed i takt 
med at forholdet mellom kaliumkonsentrasjonen og postmortalt intervall endres. Med 
denne metoden får man ikke en lineær kurve for hele forløpet. Forfatterne fant at 95 
% konfidensintervallet dermed kunne reduseres. 
 

 
Figur: Loess smooth curve som viser sammenhengen mellom kaliumkonsentrasjonen 
og postmortalt intervall. (10) 
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Tilhørende tabell: 

 
 
De fant at presisjonen sank da kaliumkonsentrasjonen i øyevæske steg. Generelt, 
skriver de, får man de beste estimatene for postmortalt intervall når det ikke har gått 
mer enn 24 timer etter døden, men grove estimater kan foretas opp mot 72 timer 
etter døden, særlig i kalde omgivelser.  
 
Muños et al fant at hvis man brukte kaliumkonsentrasjonen som den uavhengige 
variable og post mortalt intervall som den avhengige variable kunne man øke 
presisjonen i estimatet.(11) De hevdet at man ved bruk av de vanlige formlene med 
postmortalt intervall som den uavhengige variable fikk en linje som var tilpasset 
kaliumkonsentrasjonen i stedet for postmortalt intervall, noe som kan føre til alvorlige 
feil i estimatet. Resultatene ble ytterligere forbedret dersom de kun så på plutselige 
dødsfall uten metabolske sykdommer, noe de mener kan skyldes at man unngår 
personer med forstyrrelser i kaliumkonsentrasjonen i live. Siden de fleste tilfeller som 
krever rettsmedisinsk fastsettelse av postmortalt intervall inntreffer i forbindelse med 
plutselige, uventede dødsfall utenfor sykehus, kan man benytte den formelen med 
best presisjon. 
 
En studie publisert i 2006 av Madea og Rödig (12) hadde som mål å etterprøve 
resultatene i de to artiklene nevnt over. De ønsket å undersøke om bruk av Loess 
smooth curve og bruk av kaliumkonsentrasjon som den uavhengige variable ga en 
høyere presisjon. De fant at bruk av kaliumkonsentrasjonen som den uavhengige 
variable ga økt presisjon også i deres tallmateriale. Imidlertid var den praktiske nytten 
av dette liten, da 95 % konfidensintervall kun ble redusert fra ± 25,96 timer til ±23,27 
timer da man så på perioden fram til 133 timer etter døden. I den første 29 timene 
etter døden sank 95 % konfidensintervall fra ±12,57 timer til ±9,09 timer. Dette mener 
forfatterne har liten praktisk betydning da man i dette tidsrommet kan benytte andre 
metoder med mindre usikkerhet. Ved reanalyse av data brukt av Lange et al til å 
beregne en Loess smooth curve finner Madea og Rödig at postmortalt intervall 
systematisk overestimeres. I 31,1% av tilfellene de så på ligger det observerte 
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dødstidspunkt innenfor 95%konfidensintervallet, mens 68,9% ligger utenfor. De 
hevder derfor at metoden ikke er nyttig i praksis.  
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5.2 Hypoxantin 
 
ATP (adenosintrifosfat) er den viktigste energidonoren i kroppen. Når ATP 
hydrolyseres til ADP (adenosindifosfat) og AMP (adenosinmonofosfat) frigjøres 
energi. AMP brytes ned via inosinat, hypoxantin og xantin til urinsyre. AMP 
deamineres til inosinat som videre hydrolyseres til hypoxantin. Hypoxantin oksideres, 
ved hjelp av enzymet xantin oksidase, til xantin som videre oksideres til urinsyre. (5)  
 
Ved hypoksi vil hastigheten ADP og AMP fosforyleres til ATP med avta slik at man 
får en opphopning av AMP. Den økte konsentrasjonen av AMP vil føre til økt 
nedbrytning slik at det dannes en økt mengde hypoxantin. Enzymet xantin oksidase 
inhiberes ved hypoksi slik at mengden hypoxantin som oksideres til xantin synker. 
Med bakgrunn i dette vil man få en opphopning av hypoxantin ved hypoksi. (13) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Nedbrytning av ATP. (14) 
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5.3 Hypoxantin som markør for premortal hypoksi 
 
I 1975 publiserte Saugstad en artikkel om hypoxantin som markør for intrauterin 
hypoksi hos nyfødte (13). Hypoxantinnivået i plasma fra navlestrengsblod hos 
nyfødte med kliniske tegn på intrauterin hypoksi ble bestemt og sammenlignet med 
en referansegruppe av friske nyfødte. Gruppestørrelsen var liten, men man så en 
markert økning av hypoxantin-nivået hos den gruppen med kliniske tegn på hypoksi. 
Det ble også funnet ulike nivåer av hypoxantin som følge av alvorlig og moderat 
hypoksi. Eliminasjonen av hypoxantin fra plasma ble beskrevet som lineær og man 
fant forhøyede verdier lenge etter at hypoksien var korrigert. Det ble derfor antatt at 
hypoxantin kunne brukes for å avdekke intrauterin hypoksi. Det ble også beskrevet 
en analysemetode for hypoxantin i plasma basert på at oksygen forbrukes ved 
oksidering av hypoxantin til urinsyre. 
 
Etter dette ble det gjort flere studier på dette temaet, disse viste blant annet at 
plasmanivået av hypoxantin reflekterer varigheten og graden av hypoksi. Man fant 
også at hypoxantin trolig gir et mer spesifikt estimat for hypoksi i forhold til laktat, pH 
og base defisit. (14) For å forenkle prøvetakingen ble det gjort urinanalyser, og en 
britisk gruppe viste i 1983 at selv om hypoxantinnivået i urin varierte med endringer i 
væskebalansen så vil ratio mellom hypoxantin og kreatinin i urin være et godt uttrykk 
for hypoxantinutskillelsen, og dermed hypoksi. (15)  
 
I det rettsmedisinske fagmiljøet ble hypoxantin interessant som en markør for ante 
mortem hypoksi ved SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). I følge Naeyes teori 
inntreffer SIDS etter en lengre periode med hypoksi. Med bakgrunn i dette ble det 
gjort målinger av hypoxantinnivået hos barn som var døde av SIDS og sammenlignet 
med barn som var døde av andre årsaker (16) Undersøkelsen ble gjort i øyevæske, 
siden dette er den kroppsvæsken hvor konsentrasjoner av ulike substanser holder 
seg mest stabile etter døden. Det ble imidlertid beskrevet at nivået av hypoxantin i 
øyevæske ikke endrer seg i løpet av de første 48 timer etter døden. 
 
Den samme gruppen publiserte også en studie om dette temaet. (17) Man antok at 
hypoxantinnivået var uavhengig av alder, kjønn og hvor lang tid etter døden prøven 
ble tatt (innen 72 timer). 
 
En kanadisk gruppe undersøkte etter dette om kjønn, alder og tidsintervallet mellom 
døden og prøvetaking hadde innvirkning på hypoxantin, inosin, xantin, urinsyre, uracil 
og uridin i øyevæske hos høner. (18) De fant at hypoxantinnivået i øyevæske var 
uavhengig av kjønn, men avhengig av alder hos høner. De fant også en stigning i 
hypoxantinnivået med økende postmortalt intervall. Forfatterne oppfordret til videre 
studier for å klarlegge om dette også var tilfellet hos mennesker. 
 
Videre studier i Norge undersøkte nivåene av hypoxantin, xantin og urinsyre i 
cerebrospinalvæske (CSF), plasma og urin hos hypoksemiske griser.(19) De 
undersøkte nivåene i 3 grupper griser som var utsatt for ulike grader av hypoksemi, 
og en kontrollgruppe. Da fant at hypoxantinnivået i CSF ga et uttrykk for hypoksemi, 
men virket å være delvis uavhengig av grad og varighet av hypoksemi. Plasmanivået 
reflekterte graden av hypoksemi mer sensitivt ved høygradig enn ved lavgradig 
hypoksemi, mens varigheten av hypoksemien spilte en mindre rolle for 
hypoxantinnivået. De fant også at det ikke var noen klar sammenheng mellom nivået 
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av hypoxantin i CSF og plasma. De oppga at hvis hypoksemien fører til døden kan 
man få et inntrykk av antemortem hypoksemi ved å måle hypoxantin i øyevæske, noe 
som belyses ytterligere i en annen studie. (20) Der ble hypoxantinnivået i øyevæske 
målt før hypoksemi, når døden inntrådte, og 24 timer post mortem i 3 grupper griser 
utsatt for ulik grad av hypoksemi og en kontrollgruppe. De fant at hypoxantinnivået 
økte også i øyevæske på grunn av hypoksemi. Et annet funn var at hypoxantinnivået 
i øyevæske ikke var stabilt post mortem, da nivået økte signifikant i løpet av 24 timer. 
 
En artikkel publisert av Rognum og Saugstad i 1991 (21) hadde to mål: Å finne ut om 
hypoxantinkonsentrasjonen i øyevæske forandret seg etter døden hos mennesker, 
og å bruke dette for å korrigere hypoxantinnivået målt i øyevæske hos SIDS-ofre og 
en kontrollgruppe. For å undersøke endringer i hypoxantinnivået post mortem ble det 
tatt prøver fra øyevæske hos voksne. De to første prøvene ble tatt fra høyre øye og 
de to neste fra venstre øye. Likene ble oppbevart ved 6oC. De fant at stigningen i 
hypoxantinnivået post mortem var tilnærmet lineær de første 4 døgnene. Dette brukte 
de til å korrigere resultatene for å sammenligne hypoxantinnivået hos SIDS-ofre med 
barn døde av andre årsaker. De fant en relativt liten overlapping mellom gruppene, 
og mente at dette indikerte at under 20 % av SIDS-ofrene døde plutselig, mens de 
andre hadde en lengre dødsprosess. De kunne derfor ikke utelukke at SIDS-gruppen 
besto av flere populasjoner.  
 
I et brev til Pediatrics (22) reiser J. Bruce Beckwith to spørsmål i forbindelse med 
denne studien: Hvordan dødstidspunktet ble fastsatt, og om det faktum at de fleste 
SIDS-ofre blir funnet døde på magen og godt innpakket i klær vil føre til forlenget 
metabolsk aktivitet post mortem. Det vil si i et anoksisk miljø, slik at falsk positive 
svar på hypoksi-markører vil kunne detekteres. I sitt tilsvar skriver Rognum og 
Saugstad at de har gjennomført studier med ulike omgivelsestemperaturer og funnet 
en brattere stigning i hypoxantinnivået ved høyere temperatur, men at dette ikke er 
nok til å forklare den sigifikante forskjellen i hypoxantinnivå i øyevæske i deres 
studie. 
 
En studie publisert i 1993 (23) undersøkte hypoxantinkonsentrasjonen i CSF og 
øyevæske hos tre grupper barn, en der dødsårsaken var SIDS, en hvor dødsårsaken 
var alvorlig hjerte- eller lungesykdom, og en med andre dødsårsaker. De fant ingen 
signifikant forskjell mellom hypoxantinkonsentrasjonen i de tre gruppene. Denne 
studien konkluderer derfor med at deres resultater ikke støtter hypotesen om at en 
episode med hypoksi går forut for døden hos SIDS-ofre. De fant også at 
hypoxantinkonsentrasjonen i øyevæske steg de første 24 timene etter døden, men at 
det etter dette tidspunktet kun var små endringer. Et annet funn var at 
hypoxantinkonsentrasjonen i CSF ikke endret seg signifikant etter døden. 
 
Poulsen et al. studerte hypoxantinkonsentrasjonen i øyevæske hos barn som var 
døde av RDS (respiratory distress syndrome) for å se hvordan respirasjonssvikt 
påvirket nivået av hypoxantin. (24) De undersøkte hypoxantinnivået hos fire grupper 
barn inndelt etter dødsårsak; RDS, SIDS, medfødt hjertesykdom, og plutselig voldelig 
død. Denne gruppen korrigerte hypoxantinresultatene for stigning post mortem i følge 
resultatene i en annen studie fra Rettsmedisinsk institutt i Oslo (9). De fant at 
hypoxantinnivået i SIDS-gruppen var signifikant høyere enn i plutselig voldelig død-
gruppen, men de fant ingen klar forskjell mellom SIDS-gruppen og RDS-gruppen 
eller hjerte-gruppen. De konkluderte med at SIDS trolig ikke er en plutselig hendelse, 
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men kan forutgås av relativt lange eller repeterte, intermitterende perioder med 
hypoksi av ukjent årsak. 
 
En tysk gruppe satte spørsmålstegn ved disse funnene. (25) Når man måler 
hypoxantinnivået i øyevæske etter døden vil et høyt nivå dels skyldes en eventuell 
hypoksi før døden og dels en stigning etter døden. Den tyske gruppen mente at det 
var vanskelig å kalkulere hvor stor del som skyldes en eventuell hypoksi før døden 
da stigningen etter døden er så mye større. De mente også at hypoxantinnivåene i 
SIDS-gruppen og kontroll-gruppen ikke var sammenlignbare siden de ikke var 
matchet i forhold til alder og prøvetakingstidspunkt. 
 
Ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo fortsatte man letingen etter faktorer som kan bidra 
til SIDS. Man fant blant annet ingen signifikant forskjell i hypoxantinnivået i øyevæske 
hos barn døde av SIDS og barn døde av infeksjoner, mens hypoxantinnivået i 
øyevæske var signifikant høyere hos SIDS-ofrene enn hos barn døde av vold. (26) 
Disse funnene ble også bekreftet i en studie som tok hensyn til andre faktorer, som 
forsøk på gjenoppliving, lette infeksjoner, sovestilling og når på døgnet SIDS-ofrene 
ble funnet døde. (27) De undersøkte også om det var forskjell i hypoxantinnivå hos 
barn og voksne med bakgrunn i ulik størrelse på øyet, men fant ingen slik forskjell. 
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5.4 Post mortalt intervall ved hypoxantin i øyevæske. 
 
På samme tid som det ble foretatt videre undersøkelser angående hypoxantin som 
markør for ante mortem hypoksi ble det gjort studier på hypoxantin som en metode 
for å estimere postmortalt intervall. I 1991 ble det gjort en studie som sammenlignet 
konsentrasjonen av hypoxantin i øyevæske med kaliumkonsentrasjon i øyevæske. 
(9) Kaliumkonsentrasjon i øyevæske var da etablert som en mulig metode for å 
estimere postmortalt intervall. Undersøkelsene ble gjort på voksne avdøde med 
observert dødstidspunkt, og som ikke hadde vært utsatt for ante mortem hypoksi. 
Likene ble delt inn i fire grupper som ble oppbevart ved fire ulike temperaturer, og fra 
de fleste ble det tatt fire prøver, to fra hvert øye. Hypoxantin ble målt ved HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography) og kalium ble målt ved flammefotometri. De 
fant at begge metodene ga relativt lineære kurver og at kurvene steg brattere ved 
høyere omgivelsestemperaturer.  

 
Figur: Postmortal stigning i hypoxantin i øyevæske ved 4 ulike temperaturer. (9) 

 
Det var en signifikant korrelasjon mellom kaliumkonsentrasjon og konsentrasjon av 
hypoxantin i øyevæske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Korrelasjon mellom kaliumkonsentrasjon og hypoxantinkonsentrasjon. (9) 
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Figur: Sammenhengen mellom omgivelsestemperatur og hypoxantinkurvens stigning, 
med 10- og 90-percentilen (stiplede linjer). (9) 
 
 
De fant imidlertid en større spredning på kaliumkonsentrasjonene, særlig i de første 
timene etter døden, noe som ble relatert til at ulike omstendigheter ante mortem, som 
forhøyede nivåer av urea eller alkohol, kan påvirke kaliumstigningen. De mente 
derfor at hypoxantin var bedre egnet for dødstidspunktbestemmelse enn kalium i 
øyevæske, særlig de første 24 timene etter døden. 
 
Disse resultatene ble senere kritisert av en tysk gruppe. (27) De fant en mye bedre 
korrelasjon mellom kaliumkonsentrasjonen i øyevæske og postmortalt intervall enn 
mellom hypoxanthin i øyevæske og postmortalt intervall. Forfatterne mener at 
resultatene til Rognum et al (9) kan skyldes forstyrrelser i væskedynamikken i øyet 
ved gjentatt prøvetaking fra samme øye. De mener også at man må ta hensyn til at 
barn og voksne har ulik størrelse på øyet, og at dette gir en kortere diffusjonsavstand 
hos barn. De angir derfor at kaliumkonsentrasjon i øyevæske ikke må brukes til å 
estimere dødstidspunkt hos barn, da alle formlene for dette er kalkulert med tanke på 
voksne, og dermed vil gi gjennomgående for høyt estimat på postmortalt intervall. 
 
En amerikansk studie (28) vurderte formlene publisert av Sturner og Madea for 
estimering av postmortalt intervall ved analyse av kaliumkonsentrasjon i øyevæske 
og Rognums formel for estimering av postmortalt intervall ved analyse av hypoxantin 
i øyevæske. De undersøkte både kaliumkonsentrasjon og hypoxantinnivå i 
øyevæske hos avdøde med kjent dødstidspunkt, og fant at Madeas formel var 
nærmest reell verdi både i estimat og standardavvik. Den amerikanske gruppen fant 
også at nøyaktigheten i bestemmelsen av post mortalt intervall kan økes ved å 
analysere både kalium og hypoxantin i øyevæske og beregne gjennomsnittet av 
verdiene for post mortalt intervall. Dette vil redusere standardavviket, og dermed øke 
presisjonen. 
 
Denne studien fokuserer også på at det virker å være to faser i de kjemiske 
endringene post mortem, med den teoretiske følgen at man bør benytte ulik 
regresjon avhengig av om man er i den tidlige eller sene postmortale periode. I 
praksis vil dette imidlertid være vanskelig, da man ved analysens start ikke vil vite om 



 27

man befinner seg i den tidlige eller sene fasen. På grunn av at man kan få negative 
verdier for post mortalt intervall i den tidlige fasen anbefaler forfatterne at man 
benytter temperaturbaserte metoder der det er mulig, det vil si i tidlig fase. 
 
En spansk gruppe har undersøkt ulike metoder for regresjonsanalyse (29), og har 
funnet at nøyaktigheten øker dersom man benytter postmortalt intervall som den 
avhengige variable og kaliumkonsentrasjonen eller hypoxantinverdien som den 
uavhengige variable i regresjonsanalysen. De fant at regresjonskoeffisienten økte i 
begge gruppene, det vil si at presisjonen økte. De fant i tillegg at dødsårsaken hadde 
innvirkning på resultatet, slik at man fikk to signifikant forskjellige grupper dersom 
man skilte ut de som var døde ved henging som en egen gruppe. Presisjonen innad i 
hver gruppe ble også bedre enn presisjonen for alle dødsfallene samlet. 
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6 Diskusjon 
 
Dødstidspunktbestemmelse har vært og er en av rettsmedisinens viktige oppgaver. 
Metodene som har blitt brukt har variert, og varierer også i dag, særlig fra land til 
land. Det har blitt publisert mye materiale rundt dette temaet helt fra midten av 1800-
tallet og fram til i dag.  
 
De første metodene som ble beskrevet for å estimere hvor lenge en person har vært 
død var basert på de synlige forandringer som inntrer etter døden. Man så på 
utbredelse og fiksering av dødsflekker, og hastigheten dødsstivheten bredte seg og 
forsvant med. Disse forandringene er imidlertid preget av stor individuell variasjon og 
påvirkes mye av omgivelsene, og i dag benyttes derfor ikke dette som eneste måte å 
estimere dødstidspunkt på. 
 
Et annet fenomen som ble beskrevet allerede i 1849 er supravitale reaksjoner. Dette 
beskrives av Henssge og Madea i 2004 (28) som den teoretisk mest interessante og 
praktisk mest effektive metoden for å estimere postmortalt intervall på åstedet, når 
man ser bort fra temperaturmålinger. Supravitale reaksjoner, særlig elektrisk 
eksitabilitet, er studert både hos dyr og mennesker og man har for menneskets m. 
orbicularis occuli gradert reaksjonen i seks grader med tilhørende verdier for 
postmortalt intervall med 95 % konfidensintervall. Metoden bygger imidlertid på 
observasjoner av muskelkontraksjoner og vil derfor være avhengig av personen som 
observerer. Metoden kan brukes bare det første døgnet etter døden, og usikkerheten 
er stor. Allerede grad 1 oppgir postmortalt intervall til å være 3,5 ± 2,5 timer, mens 
grad 6 tilsier et postmortalt intervall på 13,5 ± 8,5 timer. Denne store usikkerheten 
gjør at metodens praktiske nytte vil være liten sammenlignet med andre metoder. 
 
Den metoden som er mest brukt i dag er temperaturmålinger for å undersøke 
kroppens avkjøling. Den største forskjellen mellom denne metoden og andre metoder 
er at avkjøling av legemet hovedsakelig er en fysisk prosess og derfor ikke avhengig 
av biologiske prosesser. Dette gjør den mindre følsom for individuelle variasjoner. 
Det er utviklet nomogrammer som benyttes for å lese av postmortalt intervall med 95 
% konfidensintervall. Verdiene som brukes da er temperatur i rectum eller hjerne, 
omgivelsestemperatur og kroppsvekt. Man kan også legge inn variabler som virker 
inn på avkjølingshastigheten, slik som påkledning, vind og lignende.  
 
Temperaturbaserte metoder kan imidlertid ikke brukes etter at kroppen har fått 
samme temperatur som omgivelsene. I praksis vil dette si at hjernetemperaturmåling 
kan brukes de første 12 timer etter døden og rektaltemperaturmåling de første 24 
timer etter døden. Nomogrammene er relativt kompliserte og det kreves erfaring for å 
bruke dem riktig. Det er imidlertid også utviklet dataprogrammer som kalkulerer 
postmortalt intervall ut fra opplysningene som legges inn. Usikkerheten knyttet til 
disse metodene er også stor. 95 % konfidensintervall for hjernetemperatur er ± 1,5 
timer de første 6,5 timene og ± 2,5 timer fram til 11 timer etter døden. For 
rektaltemperatur er usikkerheten enda større, ± 2,8 timer i den tidligste fasen. 
 
I perioden mellom 24 og 120 timer etter døden har man siden 1960-årene forsøkt å 
finne kjemiske metoder for å estimere dødstidspunkt. Man har gjort undersøkelser på 
flere substanser i flere kroppsvæsker for om mulig å finne en metode som gir presise 
estimater for postmortalt intervall. Den metoden det er gjort flest studier på er 
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kaliumkonsentrasjonen i øyevæske, og man har etablert en sammenheng mellom 
kaliumkonsentrasjonen i øyevæske og postmortalt intervall. I de tidlige faser, særlig 
det første døgnet etter døden, har man kunnet redusere 95 % konfidensintervall ned 
mot ±9 timer. Denne presisjonen er imidlertid dårligere enn for de temperaturbaserte 
metodene. Jo lengre tid som har gått etter døden jo større blir usikkerheten. 
 
Det er flere faktorer som bidrar til å øke usikkerheten i estimatet. Mange av disse er 
identifisert og kan derfor brukes til å utelukke prøver med stor usikkerhet, eller det 
kan tas hensyn til dem i beregningen. Dersom personen hadde elektrolyttubalanse i 
live vil man ikke kunne ta utgangspunkt i en normal kaliumverdi ved utregningen. 
Urea vil være forhøyet hos de fleste med elektrolyttubalanse, og nivået holder seg 
stabilt etter døden. Ved å enten utelukke prøver med urea i øyevæske over 100 
mg/dl, eller ta ureakonsentrasjonen med i beregningen vil man kunne få et mer 
presist estimat. Andre faktorer som virker inn på kaliumkonsentrasjonen er 
alkoholinntak, kronisk sykdom og langvarig terminal fase.  
 
I Norge har man særlig vært opptatt av ATP-nedbrytningsproduktet hypoxantin i 
øyevæske. Opprinnelig var hypoxantin brukt som en markør for hypoksi, men etter at 
man oppdaget at konsentrasjonen i øyevæske steg etter døden begynte man å 
undersøke om dette kunne brukes for å estimere dødstidspunkt. Man fant at 
stigningen var tilnærmet lineær, og at kurvene stiger brattere med økende 
temperatur. Resultatene har senere blitt diskutert, men det siste tiåret har man i ulike 
studier kunnet bekrefte en tilnærmet lineær sammenheng og man har også redusert 
95 % konfidensintervallet slik at man får et mer presist estimat. Etter at man nå har 
etablert nye normalverdier og kurver etter undersøkelse av øyevæske etter 
vitrektomier har men kunnet redusere usikkerheten til ± 0,6 timer de første 6 timene, 
økende til ± 10,3 timer 78-96 timer etter døden. (Rognum et al, upubliserte data) 
 
I Norge er det publisert data fra en kjent trippeldrapssak der man har estimert 
dødstidspunkt ved hjerne- og rectaltemperatur og kalium og hypoxantin i 
øyevæske.(29) De temperaturbaserte metodene kunne her bare brukes til å fastslå at 
postmortalt intervall var over 24 timer, men de ga ingen informasjon om hvor vidt de 
tre var døde på samme tidspunkt. Analyse av kalium og hypoxantin i øyevæske 
avdekket at et av de tre ofrene hadde et kortere postmortalt intervall enn de to andre. 
Analyse av kalium og hypoxantin i øyevæske kan dermed være til nytte i en 
rettsmedisiners hverdag. 
 
En faktor som også kan være viktig for valg av metode er om den kan brukes på 
åstedet, slik at man kan gi politiet et estimat så tidlig som mulig. Utstyret som brukes 
til å gjøre målinger i forhold til temperaturbaserte metoder og supravitale reaksjoner 
kan enkelt tas med på åstedet, og kan derfor gi et raskt svar. Ved Rettsmedisinsk 
institutt i Oslo jobber man med å utvikle en mobil analyseenhet for hypoxantin som 
kan brukes på åstedet. Dette gjør at man kan gi estimater for postmortale intervall 
over grensen for bruk av temperaturbaserte metoder og supravitale reaksjoner, også 
på åsteder. 
 
Den metoden som i dag er allment anerkjent som den beste er måling av 
hjernetemperatur. Denne har allerede fra starten en usikkerhet på ± 1,5 timer og kan 
bare brukes i 12 timer etter døden. Dette må kunne sies å være en for stor usikkerhet 
i tidlig fase. Også måling av rektaltemperatur har en stor måleusikkerhet, ± 2,8 timer i 
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tidlig fase, og den kan heller ikke brukes mer enn 24 timer etter døden. Det er derfor 
et behov for mer presise metoder som også kan brukes lengre. 
 
Det virker å være ulik oppfatning i ulike miljøer i ulike land om hvilken metode som 
bør brukes til estimat av postmortalt intervall etter 24 timer; hypoxantin eller kalium i 
øyevæske. En australsk gruppe har imidlertid funnet at man kan øke presisjonen ved 
å analysere både kalium og hypoxantin i øyevæske. Man kan da beregne postmortalt 
intervall med begge metoder og bruke et gjennomsnitt av dette. I flere lærebøker og 
artikler hevdes det også at man ikke bør stole på en metode alene for å gi et estimat 
for postmortalt intervall, men at man bør gjøre en samlet vurdering. 
 
Presisjon i bestemmelse av dødstidspunkt er viktig for rettssikkerheten. I Norge har vi 
sett flere eksempler på saker der dødstidspunkt har vært viktig for domfellelse, som 
senere har blitt gjenopptatt og den domfelte frifunnet. Per Liland ble dømt for 
dobbeltdrap i 1970 med bakgrunn i blant annet en dødstidspunktbestemmelse som 
senere viste seg å være feilaktig. Også i Fritz Moen-saken var dødstidspunktet et 
avgjørende moment i rettssaken. Det er derfor svært viktig at man har pålitelige 
metoder for å bestemme dødstidspunktet så nøyaktig som mulig, og arbeidet med å 
øke presisjonen i dødstidspunktbestemmelsen bør derfor prioriteres.
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