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From crime scene to autopsy room - Can eye fluid samples taken 
during autopsy be used for determination of post mortem interval? 
 
Abstract 
 
In Norway it is becoming less common for the forensic pathologist to be called to the scene 

of a crime. When a vitreous humour fluid sample is taken where the body is discovered and 

the ambient temperature is recorded, the post mortem interval (PMI) can be estimated based 

on the levels of Hypoxanthine (Hx) and potassium (K+). When the sample is taken at the 

autopsy it is impossible to estimate PMI without knowledge of the temperature during 

transportation and storage of the body.  

 

This project thesis looks at the possibility for a forensic pathologist to determine PMI based 

on vitreous humour sampled during autopsy using adaptations of Rognum et al’s algorithms 

for estimation of PMI. The adaptions are evaluated on 17 cases from Institute of Forensic 

Medicine, University of Oslo, in which time of death is known. 

 

In the cases included in this thesis, the PMI and the different temperatures the body had been 

kept in were known. We solved Rognum et al’s two algorithms with Hx and K+ as unknown 

and used them to calculate a theoretical level of Hx and K+ at the time of sampling. We 

further compared the calculated levels of Hx and K+ with the measured levels and calculated 

the correlation coefficient.  

 

The correlation coefficients were between 0.809 and 0.958, giving explanation percent from 

moderate (65%) to good (94%). This indicates that the method could be used with caution 

when vitreous humour is taken during autopsy, if you have information of the varying 

temperatures during transport and handling of the body. Further improvement of the method 

should be done using more accurate recording of ambient temperature on the scene of crime 

and during transport and storage before the autopsy.  

 

The main conclusion from this project thesis is that so far, no improvement of methods for 

estimating PMI after the transport of the dead body to the mortuary may replace the forensic 

pathologist going to the scene of crime.  
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Innledning 
Ved unaturlige dødsfall, og særlig der det mistenkes noe kriminelt, er bestemmelse av 

dødstidspunkt viktig. For å kunne avgjøre om noen har alibi for en hendelse er det viktig å 

vite så nøyaktig som mulig når hendelsen fant sted. Det finnes flere eksempler der personer 

har blitt uskyldig dømt ut fra feil dødstidspunkt, som Lilandsaken (1) og Fritz Moen-saken 

(2). Noe av årsaken til dette er at de metodene som har blitt brukt innen rettsmedisin er svært 

upresise og angir et betydelig tidsintervall. Det har vært arbeidet med å utvikle bedre 

metoder, og to aktuelle metoder er basert på målinger av henholdsvis kalium (K+) eller 

hypoxantin (Hx) i øyevæske. 

 

Konsentrasjonen av K+ og Hx er relativt konstante i øyevæske hos friske levende, men 

begynner å stige rett etter døden har inntruffet. K+ konsentrasjonen i øyevæske er den samme 

som i blod (3,5-5 µmol/L). Økningen av K+ og Hx etter døden er tilnærmet lineær i 4 døgn, 

og den er avhengig av omgivelsestemperaturen (3, 4). Normal konsentrasjonen av Hx i 

øyevæske er rundt 0,5 µmol/L (4). Dette gjør at man kan regne seg fram til dødstidspunktet 

gitt at man vet lufttemperaturen. Dersom man får tatt ut øyevæske på funnplassen og måler 

lufttemperatur nær likets hode samtidig, kan man regne seg tilbake til et intervall for 

dødstidspunktet. K+ og Hx metodene blir benyttet i det rettsmedisinske åstedsarbeidet ved 

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS.   

 

Et problem rettsmedisinerne møter i dag er imidlertid at de ofte ikke blir kalt ut til 

funnplassen, men at de i stedet må ta prøve av øyevæsken når den avdøde blir obdusert. Da 

har kroppen i de fleste tilfeller ligget forskjellige steder med ulik lufttemperatur. I denne 

oppgaven vil jeg undersøke om det er mulig å estimere et intervall for dødstidspunkt basert 

på verdien av K+ og Hx i prøver av øyevæske tatt under obduksjonen.    

 

Rettsmedisinere har fra gammelt av flere nokså unøyaktige måter å estimere dødstidspunkt 

på. Felles for dem er at rettsmedisineren må undersøke liket der det er funnet. Disse 

metodene må vurderes opp mot de nye de nyere biokjemiske metodene. Derfor følger en 

gjennomgang av en del av de tradisjonelle metodene som benyttes.  

 

Men først ønsker jeg å takke min veileder Torleiv Ole Rognum ved Seksjon for 

rettsmedisinske undersøkelser av barn, Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS, 
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for muligheten til å skrive oppgaven og for et godt samarbeid. I tillegg ønsker jeg å takke Siri 

Hauge Opdal og Musse A. Musse ved Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn, 

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS, for god hjelp og tilbakemeldinger.  

Tradisjonelle metoder for dødstidspunktbestemmelse 
Vi har en rekke dødstegn som kan si oss noe om hvor lenge vedkommende har vært død. De 

vanligste av disse metodene er å vurdere dødsflekker, dødsstivhet samt å kjenne på kroppen 

med hånda og derved anslå om avdøde er varm eller kald.  Mer nøyaktig blir estimeringen av 

dødstidspunkt om en måler kroppstemperatur, hjernetemperatur og lufttemperatur med 

termometer og benytter tabeller for å regne seg tilbake til dødstidspunktet.  

 

Dødsflekker oppstår fordi blodet renner ned i deklive kapillærer og små vener som ligger 

nærmest underlaget på grunn av tyngdekraften. De kommer etter 0.5-2 timer og fikseres i 

løpet av 12-24 timer. De er først synlig på øreflipper og på siden av halsen. De er spredt og 

svakt farget i starten, og i de første timene kan de trykkes bort ved lett trykk. De vil komme 

tilbake når trykket opphører. Likeledes vil de flytte seg om likets stilling endres i dette 

tidsrommet. Fram mot fikseringen vil dette skje tregere og tregere og flekkene vil kun i liten 

grad flytte seg dersom likets stilling blir forandret, f.eks. snudd fra mageleie til ryggleie etter 

12-24 timer. Fikseringen oppstår på grunn av at blodet fester seg til karveggene (5).  

 

Fargen på flekkene avhenger av fargen på blodet i det døden inntraff. Ved cyanotiske 

tilstander vil de bli mørkt blåfiolette, mens de blir lyst røde ved kullos- og cyanidforgiftning 

og ved nedkjøling av liket. Ved lav hemoglobinkonsentrasjon vil flekkene bli lite synlige. 

Ved stor blodmengde kan det oppstå punktblødninger i dødsflekkene (vibices). Disse 

punktblødningene er blåsorte forhøyninger, ofte med uskarp avgrensing og kan bli opp mot 1 

cm i diameter Det oppstår også dødsflekker i indre organer(5).  

 

Vurdering av dødsflekker er generelt lite egnet for dødstidspunktbestemmelse. Derimot er 

vurdering av dødsflekkenes distribusjon til nytte for å si noe om liket har blitt flyttet på etter 

døden inntraff (5).  

 

Dødsstivhet (rigor mortis) oppstår når all ATP som var tilstede i musklene ved 

dødstidspunktet er brukt opp. ATP kan ikke regenereres uten tilførsel av oksygen. Aktin-
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myosin-komplekset kan ikke dissosiere uten ATP og en varig kontraksjon oppstår. Rigor 

mortis opphører trolig på grunn av denatureringsprosesser (6).  

 

Dødsstivhet inntrer gradvis i løpet av 2-5 timer. Årsaken til den gradvise utviklingen er at 

ulike muskelgrupper blir stive i ulikt tempo. Den starter som oftest i halsmuskulatur, sprer 

seg til tyggemuskulatur og resten av ansiktsmuskulaturen, før den kommer til musklene på 

torso, armer og til slutt bena. Maksimal stivhet skjer i løpet av 12 timer, består i 1-3 døgn, for 

så og forsvinner i samme mønster som den kom. Så vel inntreden som bortfall av dødsstivhet 

er avhengig av omgivelsestemperaturen.   

 

Man kan rette ut en dødsstiv albu eller kne, men dette vil kreve betydelig kraft og leddet vil 

ikke bli stivt igjen dersom det har gått mange timer. Nylig inntruffet dødsstivhet kan komme 

tilbake om den brytes opp. Dersom den avdøde var i langvarig muskelaktivitet like før døden 

inntraff vil dødsstivheten kunne inntreffe nesten umiddelbart etter dødens inntreden (5). 

 

En rekke faktorer spiller inn på hvor hurtig et lik avkjøles, og ulike deler av kroppen avkjøles 

ikke like hurtig. Indre organer avkjøles langsommere og jevnere enn huden og nært 

underliggende vevsslag. Lege på åsted kan registrere rektaltemperatur med et 

laboratorietermometer (ikke febertermometer som bare går ned til 35 ⁰C). Ved å kjenne på 

liket kan en lege gi et grovt estimat for dødstidspunkt dersom hun også ser på rigor mortis og 

dødsflekkene. Bernard Knight (1997) utarbeidet en tommelfingerregel som er grei å følge (5): 

 

Varm + slapp: død <3 timer    

Varm + stiv: død 3-8 timer   

Kald + stiv: død 8-36 timer  

Kald + slapp: død >36 timer 

 

Rettsmedisineren bruker rektal- og hjernetemperatur fordi huden blir kald lenge før 

kjernetemperaturen. I tillegg må lufttemperaturen i nærheten av liket registreres i samme 

høyde fra bakken som liket ligger. Man bruker spesielle temperaturmålere med spesielle 

prober for analåpningen og til å stikke inn i hjernen gjennom lamina cribrosa i nese (5).   
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Dersom liket ligger utendørs kan det være nødvendig å hente ut værdata fra nærmeste 

metrologiske værstasjon. Man må også vurdere om liket i noe av tide etter døden har vært 

eksponert for solvarme. Ligger den døde innendørs må man være påpasselig ikke å åpne 

vinduer og forsøke å få målt temperatur før det blir en veldig trafikk av mennesker ut og inn 

av rommet. Dersom det ikke lar seg gjøre må man notere at temperaturen har blitt målt 

etterpå (5).  

 

Ved estimering av dødstidspunkt ved anvendelse av tabeller basert på differansen mellom 

rektaltemperatur og omgivelses temperatur må rettsmedisineren korrigere for en rekke 

faktorer som påvirker temperaturfallet. Faktorer som kan påvirke temperaturreduksjonen er 

om kroppen ligger i luft, jord eller vann, om kroppen er påkledd, og graden av underhudsfett. 

Dette må legen på åsted notere. Kroppsvekten må anslås på funnstedet, og liket veies før 

obduksjonen (5).  

 

Rektal- og hjernetemperatur plottes i et nomogram som er basert på erfaringstabeller.  Måling 

av hjernetemperatur kan gi tid siden død uttrykt som det post mortale intervall (PMI) i inntil 

16 timer. For rektal temperatur måling er 24 timer grensen for å estimere av dødstidspunktet. 

Er hjernetemperatur og rektaltemperatur lik omgivelsestemperaturen kan det kun slås fast at 

døden har inntruffet henholdsvis mer enn 16 timer og mindre enn 24 timer før 

måletidspunktene (5).   

Øyevæskeanalyse 

Brukt sammen kan de klassiske metodene gi oss et ganske bredt dødstidspunktintervall der 

døden trolig inntraff. Med tanke på alibi ønsker man å gjøre dette intervallet så smalt som 

mulig, og det har vært foreslått flere ulike analysemetoder for å få dette til. En av de 

metodene som ser mest lovende ut er øyevæskeundersøkelse, der man ser på konsentrasjonen 

av K+ og Hx i øyevæsken. K+ har vært brukt siden 60-tallet, mens Hx ble introdusert i 1991 

av Rognum (3, 4, 7) .  

 

Hx er et mellomprodukt i kroppens nedbryting og utskillelse av adenosin (figur 1). Hx øker i 

ekstracellulærvesken etter døden da prosessen for å danne det om til urinsyre eller bygge det 

inn i inosinmonofosfat er hindret ved mangelen på oksygen (6, 8). Hos friske individer er det 

ubetydelige mengder Hx i øyevæsken (ca. 0.5 µmol/L). Personer med forstyrrelse i purin-

metabolismen, for eksempel Lesch-Nyhan syndrom, kan ha høye nivåer, men dette er 



 7 

ekstremt sjeldne tilstander. Derimot kan personer som har hatt langvarig hypoksi ante morte 

også ha høye konsentrasjoner. Dette gjelder ved intoksikasjon med langvarig 

respirasjonsdepresjon før døden inntreffer og de fleste tilfeller av krybbedød (8, 9). 

 
Figur 1: Dannelse og nedbryting av Hx 

 
Hos levende er kaliumkonsentrasjonen intracellulært høy, mens ekstracellulært er den lav. 

Etter døden slutter membranpumpen som opprettholder denne gradienten å virke og K+ 

lekker ut av cellen med sin gradient (se figur 2 (5).

 
Figur 2: Na+/K+-pumpen pumper K+ inn i cellen og Na+ ut av cellen ved bruk av ATP 
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Øyevæske egner seg godt til analyse av K+ og Hx da det er lave verdier hos levende, i tillegg 

til at øyevæsken er inert og ikke inneholder enzymer. Rognum  (4) fant at median Hx i 

øyevæske hos levende er 0.444 µmol/L (0.302-0.759 µmol/L), mens median K+ er 4.5 

mmol/L (4.2-5.1 mmol/L). Nivået av begge er temperaturavhengige (figur 3 og 4). Dette er 

bekreftet i en rekke studier. Rognum (3) var først ute, men flere har gjort samme funn. Zilg 

(10) sammenliknet flere studier på post mortal K+-stigning gjort i ulike klimatiske soner. 

Enkeltstudiene har ikke tatt hensyn til lufttemperatur, men sammenlikner man dem ser man 

temperaturavhengigheten ved at studiene gjort i varme klima har en brattere kurve enn 

studiene fra kaldere klima. Dette er vist i figur 5. Rognum har bekreftet funnene fra 1991 

igjen i 2016 (figur 6) (4). Stigningskurven til begge parameterne blir brattere ved stigende 

temperatur (figur 3, 4, 5 og 6) og de korrelerer med hverandre (figur 7)(3, 4, 10, 11).  

 

 
Figur 3: Scatter plot av Hx-konsentrasjon i øyevæske fra kasus holdt ved 5°C, 10°C, 15°C og 23°C etter døden. Linjen 
indikerer median økning (3). 
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Figur 4: Scatter plot av K+ -konsentrasjon i øyevæske fra kasus holdt ved 5°C, 10°C, 15°C og 23°C etter døden. Linjen 
indikerer median økning (3). 

 
 

 
 
Figur 5: Figuren er fra Zilg (12) og viser forskjellige studier gjort av post mortem K+-stigning. Studiene er gjort i ulike land 
med ulik lufttemperatur, men ingen av algoritmene som er brukt tar hensyn til temperatur 



 10 

 

 
Figur 6: Figur fra Rognum (4) som viser Hx- og K+-stigning sammenliknet med PMI (A og B) og ved ulike lufttemperatur (C 
og D). 
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Figur 7: Forholdet mellom post mortem K+- og Hx-konsentrasjon for alle øyevæskeprøver (ikke denne oppgaven). 
Korrelasjonen er høyt signifikant (r= 0.93, P<0.001) (3) 

 

Økning i konsentrasjonen etter døden har vist seg å være tilnærmet lineær i inntil fire dager 

for både Hx og K+ (se figur 3, 4 og 6) (3, 5, 10). Zilg (10) fant at alder påvirker 

stigningskurven til K+. De mener at jo yngre avdøde er jo hurtigere stiger K+-konsentrasjonen 

og at dette kan forklares ved at væskedelen av øyevæsken øker, mens retinas tykkelse synker 

ved økende alder. Zilg (10) finner også at kjønn har en viss innvirkning. Ved avdeling for 

rettsmedisinske fag, OUS, har det ikke blitt påvist noen forskjeller i forhold til alder, men 

kjønn spiller en ørliten rolle (7).  
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Figur 8: Figuren er fra Zilg (10)) og sammenlikning av kaliumkonsentrasjon og PMI. Regresjonslinjen er tilnærmet lineær de 
første fire dagene. 

 
Siden Hx- og K+-stigningen er temperaturavhengig må man ved prøvetakingen på åstedet 

registrere temperatur samtidig. Dersom temperaturen har endret seg mye der liket har ligget 

etter døden inntraff må dette tas med i beregningen og man må prøve å regne ut en 

gjennomsnittstemperatur.  

 

For å estimere dødstidspunktet trenger man konsentrasjonen av Hx og K+ i øyevæske tatt på 

funnstedet, i tillegg til lufttemperaturen på funnstedet når prøven ble tatt. Ved å sette disse 

parameterne inn i formelen i artikkelen til Rognum et al (4) kan man beregne det postmortale 

intervallet (PMI), og dermed estimere dødstidspunktet.  

 

Videre vises hvordan metoden brukes i praksis ved Rettsmedisinsk institutt og hvordan den 

kan være avgjørende for å få oppklart et drap. 
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Fra åsted til obduksjonssal 

Dersom rettsmedisineren ikke blir kalt ut til åstedet, men ser liket først på obduksjonssalen 

kan hun/han ikke føre Hx- og K+-konsentrasjonen og temperatur fra obduksjonssalen direkte 

inn i formlene og regne ut PMI. Den døde har da ligget på flere steder med ulik 

lufttemperatur. Det vil være en temperatur der liket ble funnet, en temperatur på kjølelageret 

og en temperatur på obduksjonssalen (se figur 9). Dersom transporten til obduksjonsstedet er 

lang vil også temperaturen under transportetappen påvirke konsentrasjonen. Man må da 

forsøke å regne ut en gjennomsnittstemperatur, noe det finnes flere formler for å gjøre.  

 

 
Figur 9: Tidslinje som illustrerer tiden etter et dødsfall og fram til obduksjonssalen, inkludert den informasjonen man 
trenger for å regne ut dødstidspunktet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Død kl?

Lufttemperatur
10°C, ? timer

Transport
10°C, 3 timer 

Kjøl
5°C, 17 timer 

Funnet 
1/3 kl 12

Inn på kjøl 
1/3 kl 15

Prøve tatt
2/3 kl 08
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Metode og materiale 
Oversikt over inkluderte kasus 

I denne oppgaven er det inkludert 17 kasus. Disse er nummerert 1-13, 17 og 20 (I-XII, XVII 

og XX). For alle disse er det kjent dødstidspunkt og det er registrert temperatur der liket ble 

funnet og alle steder liket deretter har blitt oppbevart.  Under obduksjonen er det tatt 

øyevæske som har blitt analysert for å bestemme konsentrasjonen av Hx og K+. Kasusene 

brukes til å estimere Hx og K+ og gjennomsnittlig temperatur. Informasjon om de inkluderte 

kasusene er gitt i tabell 1 og 2.  

 
Tabell 1: Oversikt over inkluderte kasus. 

Kasus  Kjønn Alder Dødsårsak 

I M 19 Knivstikk, hodet 

II M 57 Overdose, multiple substanser 

III K 32 Hjerneskade grunnet anoxi (kvelning/henging) 

IV M 49 Drukning 

V M 38 Myokarditt, alkoholisme 

VI M 62 Hjerneskade med fraktur i skallebasis (truffet av 

toget) 

VII M 12 Influensa virus A (N1H1) med bronkitt. Limbisk 

encefalitt. Tymom/thymisk karsinom. 

VIII M 54 Multiple eksterne og interne skader (ulykke på 

byggeplass) 

IX K 73 Brannskade 

X K 32 Hjerneskade med skallefraktur (truffet av toget) 

XI M 51 Hemotoraks. Avriving av torakalaorta. 

(møteulykke, MC mot bil) 

XII M 12 Drukning 

XIII M 9 Drukning 

XVII K 49 Blødning. Skuddskade gjennom hjertet 

XX K 29 Bryst-/pelvisskader. (Sykkel påkjørt av bil) 
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Tabell 2: Informasjon om de forskjellige temperaturene og tidsintervallene liket har vært oppbevart ved, samt total post 
mortem tid og målte verdier av Hx og K+. 

Kasus Temperatur 

og tids-

intervall 

periode 1 

Temperatur 

og tids-

intervall 

periode 2  

Temperatur 

og tids-

intervall 

periode 3 

Total 

PMI 

(timer) 

[Hx] 

målt 

(µM) 

[K+] 

målt 

(mM) 

I 13.7°C, 7.9t 5.4°C, 25.1t 23°C, 6.3t 39.3 130.9 12.90 

II 23°C, 3.5t 5.4°C, 42t 23°C, 0.6t 6.1 67.6 7.65 

III 23°C, 3.2t 5.4°C, 18t 23°C, 3.6t 24.8t 146.7 11.47 

IV 14.5°C, 20t 5.4°C, 19.2t 23°C, 2.8t 42 203.0 14.53 

V 23°C, 1.7t 5.4°C, 17t 23°C, 0.3t 19 120.5 9.09 

VI 8.8°C, 3.4t 5.4°C, 14t 23°C, 0.1t 17.5 77.4 8.92 

VII 23°C, 7.5t 5.4°C, 6.2t 23°C, 2.6t 16.3 158.0 10.63 

VIII 5.3°C, 5.8t 5.4°C, 42.3t 23°C, 0.3t 48.5 192.4 15.14 

IX 23°C, 2.8t 5.4°C, 12.8t 23°C, 0.2t 15.7 86.3 8.96 

X 1.4°C, 2.5t 5.4°C, 35.3t 23°C, 0.8t 38.5 90.6 11.52 

XI 11.1°C, 

12.9t 5.4°C, 2t 23°C, 0.2t 

15.1 66.7 8.42 

XII 14.1°C, 6t 5.4°C, 6.7t 23°C, 0.2t 12.8 99.0 8.13 

XIII 14.1°C, 6t 5.4°C, 6.7t 23°C, 0.3t 12.9 83.4 8.04 

XVII 20°C, 6.8t 6°C, 13.17t 21.5°C, 1.9t 21.88 104.10 9.02 

XX 17.3°C, 1t xxx 22°C, 2t 3 25.00 6.30 

 

Måling av Hx ved kapillær elektroforese 

Målingene ble gjort ved Seksjon rettsmedisinske undersøkelser av barn, OUS. Kjemikaliene 

som ble brukt var alle av analytisk- eller undersøkelseskvalitet. Alle bufferløsninger, 

standardløsninger og andre eksperimentmaterialer ble laget i deionisert vann og filtrert 

gjennom en filterenhet med porestørrelse 0.45 µm (Gelman Sciences) ved hjelp av en 

sprøyte. Hver prøve av øyevæske ble blandet godt og deretter pipettert over i en Ultrafree-

MC 5000 NMWL filterenhet (Millipore Corporation). Prøvene ble så sentrifugert ved 9000 

rpm i 90 minutter ved 4°C og lagret ved -20°C/-75°C frem til Hx ble målt.  
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Et BioFocus 3000 kapillært elektroforesesystem (Bio Rad Laboratories, Hercules, CA, USA) 

ble brukt til å måle Hx. Kolonnene ble laget av forede «fused-silica» kapillarrør (50µm indre 

diameter X 30 cm total lengde for separering av Hx) som var montert i en brukermontert 

patron (Bio-Rad). Prøven ble injisert med et trykk på 15psi X s og en konstant spenning på 

10-13kV (strøm < 100µA) ble påført. Temperaturen til patronen og karusellen ble holdt ved 

henholdsvis 20°C og 12°C. Registrering (detection) ble gjort ved 254 nm polaritet ved - til + 

for Hx. Identiteten og renheten av toppene ble etablert ved høyhastighetsscanning (range 200-

280 nm) av prøven og ren standard, hvor utdrivingstoppene ble karakterisert ved både 

migrasjonstid og absorpsjonsegenskaper.  

 

Kapillær likevekt mellom omganger ble sikret ved at kapillærene ble renset med destillert 

vann i 15s, 1 mM NaOH i 60s, destillert vann i 15s og arbeidsbufferen i 60s. Biofocus 

integreringsprogramvare (versjon 50 Bio Rad Laboratories, Hercules, CA, USA) ble brukt til 

omgjøring av data og evaluering. For å separere Hx ble det brukt en 25mM natrium 

tetraborate buffer, pH 9.1. Kvantifisering av Hx ble basert på intern kalibrering ved bruk av 

område/migrasjonstid og 5-40 µmol/L med Hx som inneholdt 15 µmol/L teofyllin (intern 

standard) (4, 12).  

 

Bestemmelse av K+-konsentrasjon 

Kalium ble målt ved ioneselektiv elektrode ved Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS.   

 

Beregninger 

Beregninger i denne oppgaven baserer seg på bruken av tre formler, to for å beregne 

postmortal tid fra Rognum (4), og tre for å beregne temperatur, en gjennomsnittlig temperatur 

fra Zilg (10) og to som summerer opp delsummer. For enkelhets skyld er disse videre i 

oppgaven angitt som henholdsvis formel 1, 2, 3, 4 og 5 med varianter av formlene angitt som 

henholdsvis 1b, 1c, 2b og 2c. Formlene 3 og 4 bruker formlene 1c og 2c til å regne ut 

delsummene som så blir summert opp til slutt.  
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Formler 
Formlene for å regne ut postmortalt intervall (PMI) er basert på konsentrasjonen i øyevæske 

av henholdsvis Hx og K+ (4): 

 

Med Hx 

Formel 1:   

𝑃𝑀𝐼 = 𝐻𝑥 ∙ 0.215 + 𝑇 ∙ (−0.467) + 𝐻𝑥 ∙ 𝑇 ∙ (−0.005) + 10.353 

Med K+ 

Formel 2:   

𝑃𝑀𝐼 = 𝐾7 ∙ 5.164 + 𝑇 ∙ 0.174 + 𝐾7 ∙ 𝑇 ∙ (−0.100) − 19.588 

 

Formlene for å regne ut temperatur er enten gitt som en enkel beregning av et gjennomsnitt 

(formel 3) eller som en versjon av formel 1 og 2 der disse er snudd og løst med hensyn på 

temperatur (formel 1b og 2b) 

 

Formel 1b, Hx: 

      Temp = >?@AB,DEF∗HIAEB,JFJ
AB,BBF∗HIAB,KLM

 

 

Formel 2b, K+: 

𝑇𝑒𝑚𝑝QR =
𝑃𝑀𝐼 − 5,164 ∗ 𝐾7 + 19,588

−0,100 ∗ 𝐾7 + 0,174  

 

For å beregne Hx og K+, kan man snu formel 1 og 2 løse dem med hensyn på Hx og K+ 

(formel 1c og 2c).  

 

Formel 1c, Hx: 

 

𝐻𝑥 =
𝑃𝑀𝐼 + 0,467 ∙ 𝑇 − 10,353

0,215 − 0,005 ∙ 𝑇  

 

Formel 2c, K+:	

𝐾
7
=
𝑃𝑀𝐼 − 0,174 · 𝑇 + 19,588

5,164 − 0,1 · 𝑇  
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Etter å ha regnet ut Hx og K+ i ulike tidsintervaller, summers de opp som i formel 3 og 4: 

Formel 3: 

𝐻𝑥UVWWXYZ = 𝐻𝑥E + 𝐻𝑥D + ⋯    

Formel 4: 

𝐾7UVWWXYZ = 𝐾7E + 𝐾7D + ⋯    

 

Gjennomsnittstemperatur beregnet som Zilg et al (10): 

Formel 5:  

    𝑇𝑒𝑚𝑝(𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡) = ZXW`a∗Zbca
ZdZef	Zbc

 + ZXW`g∗Zbcg
ZdZef	Zbc

 + ……            

 

Statistikk 

For å se på korrelasjonen mellom de ulike parameterne settes de inn i et plot i Excel sammen 

med en identitetslinje og en regresjonslinje. Identitetslinje går gjennom null og er 45 grader. 

Hvis metodene er perfekt korrelerte ville alle punktene ligget langs denne. Den andre linja er 

regresjonslinja for observasjonene.  

 

I SPSS ville man normalt brukes Pearson’s r når man vil se på hvor godt to variabler 

samsvarer, men da trenger man et stort utvalg. Når utvalget er så lite om i dette tilfellet er det 

derfor bedre å bruke Spearman rho. Dette gir korrelasjonskoeffisientene r og r2. De er 

signifikante med p<0.05. Forklaringprosenten regnes også ut. Den sier hvor mange av 

observasjonene som kan forklares med modellen i oppgaven. Forklaringsprosenten er r2 

omgjort til prosent. I denne oppgaven er det brukt SPSS versjon 25. 

 

Beregning av temperatur 

For å se å se hvilken metode som er best til å beregne gjennomsnittstemperatur brukes formel 

1b, 2b og 5.  

 

Beregnet Hx mot målt Hx 
Kan man beregne Hx når man vet gjennomsnittstemperaturen?  Dette undersøkes ved bruke 

av formel 1c. Verdien fra bruk av denne blir sammenliknet med den målte Hx-

konsentrasjonen i prøven tatt under obduksjonen.  
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Beregnet K+ mot målt K+ 
Det samme gjøres med K+. Formel 2c brukes da og verdien sammenliknes med den målte K+-

konsentrasjonen i prøven tatt under obduksjonen. 
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Resultater 

Tabell 3 angir en samlet oversikt over de forskjellige beregnede temperaturene, Hx og K+ 

konsentrasjonene 

 

Tabell 3: Utregnede verdier av temperatur, Hx og K+ ved bruk av de ulike formlene. 

Kasus Tempe-

ratur1 (°C) 

Tempe-

ratur2 (°C) 

Tempe-

ratur3 (°C)  Hx4 (µM) Hx5 (µM) 

K+, 6 

(mM) 

K+, 7 

(mM)  

I -0.7 6.9 10.8 206.4 210.7 24.3 13.9 

II 23.1 23.4 17.2 17.7 29.4 16.8 6.6 

III 14.1 15.3 10.2 129.8 117.3 21.2 10.3 

IV 8.0 10.5 15.0 296.2 275.5 27.0 16.1 

V 16.0 11.4 7.3 76.5 67.3 19.3 8.4 

VI 11.0 12.5 6.8 29.0 57.0 17.8 8.0 

VII 22.1 21.4 16.3 100.1 101.6 19.8 9.4 

VIII 2.2 7.5 7.6 252.1 235.6 26.2 15.2 

IX 14.6 15.2 8.8 64.2 55.3 18.7 7.9 

X -9.3 1.4 5.7 127.3 165.1 21.9 12.4 

XI 11.9 13.2 20.7 107.7 129.0 19.9 10.0 

XII 19.4 15.0 14.0 63.7 61.8 18.5 8.0 

XIII 17.2 14.3 14.0 64.7 62.9 18.6 8.0 

XVII 10.9 7.0 11.7 95.5 108.6 20.1 9.9 

XX 21.2 21.8 20.4 8.4 19.4 11.1 6.1 

 

1: Beregnet med formel 1b 

2: Beregnet med formel 2b 

3: Beregnet med formel 5 

4: Hx beregnet med formel 1c for hvert tidsintervall for seg og summert med formel 3 

5: Hx beregnet med formel 5 og 1c 

6: K beregnet med formel 2c for hvert tidsintervall for seg og summert med formel 4 

7: K beregnet med formel 5 og 2c 



 21 

Testing av temperaturformelene 

Hx- og K+-konsentrasjonen fra prøver tatt på obduksjonssalen, dødstidspunktet og 

temperaturen de stedene liket har ligget er kjent. Dette kan brukes til å beregne en 

gjennomsnittstemperatur ved bruk av enten formel 5, formel 1b eller formel 2b. 

Temperaturen beregnet ved bruke av målt verdi av Hx og K+ og henholdsvis formel 1b og 2b 

sammenliknes med temperaturen beregnet ved bruk av formel 5 (12). 

For å sammenligne de to måtene å regne ut temperatur på settes de beregnede temperaturene 

inn i et scatter plot, og korrelasjon regnes ut. Resultatet for Hx er gitt i figur 10, for K+ i figur 

11.  
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Hx 

 
Figur 10: Sammenlikning av to måter å regne ut gjennomsnittstemperatur basert på Hx målt i øyevæske. Linjen mellom de 
to røde firkantene er identitetslinjen, den andre er regresjonslinjen. 

 

For tallene i figur 10 blir korrelasjonskoeffisienten r henholdsvis 0.662 og r2 blir 0.44  

(p = 0.007). Forklaringsprosenten blir 44%, som vil si at 44% av observasjonene kan 

forklares ut fra denne modellen.  
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Kalium 

 
Figur 11: Sammenlikning av to måter å regne ut gjennomsnittstemperatur basert på K+ målt i øyevæske. Linjen mellom de 
to røde firkantene er identitetslinjen, den andre er regresjonslinjen. 

 

For tallene i figur 11 blir korrelasjonskoeffisienten r = 0.780, og r2 = 0.61 (p = 0.001). 

Forklaringsprosenten her blir dermed 61%. 

 

Selv om det er signifikante korrelasjoner er ikke resultatene særlig bra. De to metodene 

stemmer ikke særlig godt overens hverken ved bruk av Hx eller K+ for å beregne en teoretisk 

gjennomsnittstemperatur, med en forklaringsprosent på henholdsvis 44% og 61%. En mulig 

forklaring er at formel 3 beregner et enkelt gjennomsnitt, mens formel 1b og 2b er mer 

avansert og beskriver et ikke-lineært forhold.  

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Te
m

pe
ra

tu
r, 

fo
rm

el
 2

b

Temperatur, formel 3



 24 

Testing av konsentrasjonsformlene 

For å undersøke om man ved å bruke de forskjellige formlene kan beregne seg tilbake til de 

målte Hx- og K+-konsentrasjonene beregnes først konsentrasjonen av Hx og K+. Deretter 

sammenliknes de beregnede verdiene med de målte konsentrasjonene i prøven tatt under 

obduksjonen. 

 

Dette gjøres på to måter:  

1. Ved hjelp av formel 1c og 2c beregnes hva konsentrasjonen ville ha vært i de tre 

tidsintervallene fra tabell 2 (funnsted, kjølerom, obduksjonssal, se også figur 9). 

Deretter summeres disse ved bruk av formel 3 og 4 og sammenliknes med målt 

konsentrasjon.  

2. Ved å brukegjennomsnittstemperaturen man får ved å bruke formel 5. Den puttes inn i 

formel 1c og 2c og regner ut hva konsentrasjonen i prøven teoretisk skulle vært. 

Denne sammenlignes så med målt konsentrasjon.  

 

Hx beregnes først (beregning 1, figur 12 og beregning 2, figur 13) og så K+ (beregning 3, 

figur 14 og beregning 4, figur 15). Tallene er gjengitt i tabell 6. 
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Beregning 1 

 
Figur 12: Beregnet og summert Hx med formel 1c og 3 sammenliknet med målt Hx målt i øyevæske. Linjen mellom de to 
røde firkantene er identitetslinjen, den andre er regresjonslinjen. 

 

I beregning 1 (figur 12) er korrelasjonskoeffisienten r = 0,849, og r2 = 0.72 (p<0.001). 

Forklaringsprosenten er 72%. 
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Beregning 2 

 
Figur 13: Beregnet Hx med hjelp av formel 5 og formel 1c sammenliknet med målt Hx målt i øyevæske. Linjen mellom de to 
røde firkantene er identitetslinjen, den andre er regresjonslinjen. 

 

I beregning 2 (figur 13) er korrelasjonskoeffisienten r = 0.809, og r2 = 0,65 (p < 0.001). 

Forklaringsprosenten er dermed 65%. 

 

Beregning 1 (figur 12) gir et noe bedre resultat (r2 =0,72), sammenlignet med beregning 2 

(figur 13) (r2=0,65).  

 

Det samme gjøres med K+ og formlene 2c, 4 og 5 som gir plottene i figur 14 og 15.  

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0

Hx
 m

ål
t

Hx beregnet, formel 5 og formel 1c



 27 

Beregning 3 

 
Figur 14: Sammenliknet av beregnet og summert kalium med formel 2c og 4 med kalium målt i øyevæske. Linjen mellom de 
to røde firkantene er identitetslinjen, den andre er regresjonslinjen. 

 

I beregning 3 (figur 14) blir korrelasjonskoeffisienten r=0.928 og r2=0.86 (p<0.001). 

Forklaringsprosenten blir da 86%. Tallene ser bra ut, men når man ser på grafen ser man at 

K+ overestimeres, det vil si den beregnede verdien blir for høy. Det virker som om modellen 

bak 1c stemmer dårlig hvis liket har ligget kort tid ved høy temperatur. For eksempel vil 

kasus nr. II i periode 3 (0,6 time ved 23°C) gi en beregnet K+ på 5,7 mM, noe man må anta er 

feil når målt K+ etter totalt 6,1 timer er 7,65 mM.  
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Beregning 4 

 
Figur15: Sammenlikning av beregnet kalium (formel 2c) med gjennomsnittstemperatur (formel 5) og målt kalium målt i 
øyevæske. Linjen mellom de to røde firkantene er identitetslinjen, den andre er regresjonslinjen. 

 

I beregning 4 (figur 15) blir r2=0.94, (r= 0.968) med p<0,001, noe som er ganske bra. 

Forklaringsprosenten er 94%.  
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Drap uten gjerningsmenn – eksempel på buk av metoden der 

rettsmedisiner ikke var blitt utkalt til åstedet 

En mann ble funnet død i leiligheten sin 31. januar klokken 09:15. Han skal ha vært observert 

i live av en nabo den 30. januar. Om kvelden den 28. januar hadde han hatt besøk av noen 

«litauere» samt av en kvinnelig bekjent. Initial politietterforskning påviste ingen mistenkte da 

«litauere» hadde alibi - fornærmede var sett i live to dager etter deres besøk. 

 

Det ble ikke tilkalt rettsmedisiner til åstedet. Liket ble brakt til Rettsmedisinsk institutt på 

ettermiddagen den 31. januar og obdusert om morgenen den 1. mars. Obduksjonen startet kl. 

10:00 og øyevæske ble tatt kl. 14:10. 

 

Det var fiksert dødsflekker fortil og i høyre flanke, svarende til den stilling liket hadde hatt da 

det ble funnet. Det var ingen dødsstivhet til stede.  Disse observasjonene gjorde det 

sannsynlig at døden hadde inntruffet før vitneobservasjonen skulle tyde på. Øyevæske ble 

derfor analysert for Hx som var 648,2 µmol/l og for K+ som var 28,6 mmol/l. Temperaturen i 

avdødes leilighet hadde vært ca. 20⁰C. Temperaturen i kjølerommet til rettsmedisinsk 

institutt var 4⁰C og på obduksjonssalen var den 23⁰C. Ved å benytte Zilgs (10) formel for 

beregning av gjennomsnittstemperatur ble denne estimert til 17,5⁰C. Det gir en PMI tid for 

Hx 648,2 µmol/l beregnet etter formel 1 for PMI basert på Hx svarende til 84,8 timer og for 

K+ 28,6 mmol/l basert på formel 2 for K+ svarende til 81,1 timer (tabell 4). 

      

Tabell 4: PMI beregnet ut fra prøvetakingstidspunkt, omgivelsestemperatur 

____________________________________________________________ 
Tidspunkt Omgivelses-      Hx (µM)        PMI, Hx   K+ (mM) PMI, K+  

prøvetaking        temperatur µmol/l             timer          mmol/l             timer 

___________________________________________________________________ 

01.02. kl. 14:10      17.5⁰C 648.2              84.8      28.6                 81.1 
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Figur 16: Tidslinje som viser dagene før mannen ble funnet død og fram til obduksjonstidspunktet 

Konklusjonen fra rettsmedisineren var at ut fra Hx døde vedkommende trolig 29.01.07 kl. 

1:20 og ut fra K+ trolig 29.01.07 kl. 5:04, altså natt til mandag da han skulle ha blitt sett av 

kvinnen i heisen (se figur 16 og tabell 5).  

 

Dødstidspunktet kunne nå flyttes til tidsintervallet mellom 28.02 kl. 12:24 og 29.02 kl. 14:43 

Dermed falt alibiet til «litauerne» bort. De ble dømt for drap og medvirkning til drap i 

Tingretten og dommene ble bekreftet i Lagmannsretten (figur 17).   

 
Tabell 5: Dødstidspunkt basert på Hx og K+ samt 95% konfidensintervall for begge 

___________________________________________________________________ 
  
Metode                                         Hx                                   K+ 
__________________________________________________________ 
 
Dødstidspunkt                         29.01 kl. 1:20                 29.01 kl. 5:04 
 
95% konfidensintervall 28.01 kl. 12:36-                 28.01 kl. 19:24 -                
                                          -29.01 kl. 14:04                - 29.01 kl. 14:43       
__________________________________________________________                                          
 

Viktig lærdom: 

De tause vitner (laboratoriefunn) er mer å stole på en levende vitner. 

«litauere» 
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Figur 17: Drapet ble oppklart og de skyldige dømt takket være øyevæskeprøven for estimering av dødstidspunkt 
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Diskusjon 

Alle utregningene er signifikante, men forklaringsprosenten varierer en del mellom de 

forskjellige metodene som er undersøkt. Imidlertid ga beregning 4 og beregning 3 relativt 

gode resultater med henholdsvis 94% og 86%.  

 

Det kan tenkes at dødsårsaken har noe å si for hvor godt metoden virker og at 

beregningsmetodenes nøyaktighet varierer. Hx kan ikke brukes der det har vært langvarig 

hypoksi ante mortem, og det er forsøkt å unngå å bruke kasus der det måtte påregnes, f. eks. 

ved forgiftningsdødsfall.  Men også andre faktorer kan påvirke resultatet.  Ortmann et al  (11) 

har sett at høy urea- og alkoholkonsentrasjon i blodet ved dødstidspunktet påvirker K+-

konsentrasjonen. De mener også at alder (spedbarn) kan ha noe å si for beregninger basert på 

K+, noe også Zilg et al antyder (10). I Rognum et al sin studie (4) har ikke alder spilt inn på 

resultatet, men i likhet med Zilg et al (10) ha de funnet en svak sammenheng med kjønn. Det 

er ingen kasus med svært ung alder i utvalget i denne oppgaven. Det er ikke kontrollert for 

urea- eller alkoholkonsentrasjon i blod eller øyevæske. Bruk av diuretika og nyresvikt kan 

også virke inn på K+ konsentrasjonen. I vider arbeid med forbedringen av øyevæskemetodene 

bør en vurdere å ta med måling av urea, kreatinin og alkohol i kommentarer til resultatene av 

PMI estimater basert på øyevæskeundersøkelser.  

 

Både Hx og K+ er temperaturavhengige og under arbeidet med oppgaven har det blitt 

observert at unøyaktig temperaturregistrering har påvirket resultatene i negativ retning. 

Utregningene i denne oppgaven er basert på historiske temperaturdata fra meteorologisk 

institutt. Det kan tenkes at resultatene ville vært annerledes hvis temperaturen hadde blitt 

målt når liket ble funnet og transportert til kjølerom. Dette ville for eksempel vært mulig hvis 

politiet la en temperaturmåler sammen med liket som logget temperaturen fra åsted til 

obduksjonssal. 

 

Konklusjon 
I denne oppgaven har jeg sett på om det er mulig å foreta estimater av dødstidspunkt ved å 

benytte øyevæske tatt ved obduksjonen når rettsmedisiner ikke har vært på åstedet.  

Forklaringsprosenten varierer for denne metoden er for Hx og K+, fra moderat (65%) til god 

(94%). Resultatene indikerer at metoden kan brukes, men med langt større forbehold enn om 
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rettsmedisiner har fortatt målinger og tatt prøver på selve åstedet.  Ved videre undersøkelser 

bør det gjøres bedre temperaturregistrering.  

 

Den viktigste konklusjonen som kan trekkes fra denne studien er at rettsmedisiner bør 

tilkalles til drapsåsteder. En erfaren rettsmedisiner ser mye på et åsted som er viktig både for 

å estimere et sannsynlig dødstidspunkt og for å bidra til å belyse et mulig hendelsesforløp. 

Likets plassering i et rom i forhold til vinduer som slipper sollys gjennom i perioder av dagen 

og om det har vært tildekket av en dyne, er detaljer son kan ha stor betydning for estimering 

av dødstidspunktet. Dødsflekkenes plassering kan gi hint om en kropp har vært flyttet på etter 

døden. 

Forkortelser 
Tabell 6: Oversikt over forkortelser brukt i oppgaven 

Hx Hypoxantin 

K+ Kalium 

OUS Oslo universitetssykehus 

PMI Postmortalt intervall, tiden fra døden 

inntraff til vedkomne ble funnet 
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