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Rättsmedicinsk obduktion uttOrdes 2014-09-18 efter beslut av 
Polismyndigheten i Blekinge län, Po Karlskrona. 

Bakgrundsinformation 

En 51-årig man som den 15 september påträffades avliden i vattnet vid en 
båtklubb. Han hade varit anmäld försvunnen sedan den 11 september 2014 då 
han enligt polisrapporten varit hon en bekant som sedan uppgivit till polis att 
han var påverkad av cannabis och alkohol samt att han hade varit yr och 
"snubblat" omkring i lägenheten. 

Med stöd av vad som har framkonunit vid undersökningen av den döda 
kroppen efter Wijk, Jan Peter MICHAEL, 1-962 L I samt av 
utredningsunderlaget avger jag tOijande 

Utlåtande 

att den döda kroppen uppvisat skador i form av 
sex stycken upp till 1,5 cm långa sårskador på huvudet och en 2 cm lång 
sårskada på höger underben, 
blåmärken på huvudet, armarna, bålen och benen, 
ett splittrat brott på näsans ben med kringliggande utådrat blod, 
spridda blåmärken, 
hudblödningar på höger arm och bålen, 
hudavskrapningar på armarna och vänster ben; 

~~---:--:--:-:---::-----:--::--~:----=---=-~-=---=--~~~~~~~~~~-------

att vid rättskemisk undersökning påvisats 
amfetamin (centralstimulerande narkotika) i lårblod i en koncentration som 
kan ses vid missbruk av denna substans, 
7-amino-klonazepam (nedbrytningsproduk.t till det lugnande läkemedlet 
klonazepam) i lårblod i en låg koncentration som kan ses vid normal 
medicinering med detta läkemedlet, 
tetrahydrocannabinol (narkotika) i lårblod i en låg koncentration som kan 
ses vid missbruk, men 

att det vid rättskemisk undersökning ej påvisats någon alkohol eller liknande 
ämnen i lårblod eller urin; 
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att de i andra-att satsen omnämnda sårskadorna har företett ett utseende av att 
ha uppkommit genom trubbigt våld; samt 

att den samlade bilden av de i andra att-satsen omnämnda skadorna 1 har varit 
svårbedömd dels då kroppen legat i vatten och dels pga 
förruttnelseförändringar; men 

att skadornas utseende och läge är förenliga med att de varit självådragna, t ex 
genom upprepade fall, men att andra uppkomstsätt kan inte uteslutas; 

att undersökningsfynden sammantaget med omständigheterna talar för att 
dödsorsaken 1 var drunkning i narkotikapåverkat tillstånd (amfetamin); 

att det med ledning av omständigheterna och obduktionsfynden inte kan 
avgöras på vilket sätt han hamnat i vattnet, varför dödssättet bedöms som 
oklart. 

Lund 21 oktober 2014 vidimeras: 

~r 
Carl JoHan Wingren 
ST-läkare Rätts läkare 

1Skalsteg 
- visar: Fynden/resultaten lir typi$ka och alternativ är uteslutna. 
- talar starkt fbr: fynden/resultaten har karakteristika som lir typiska. Sannolikheten för alternativ är 

mycket liten. 
- talar fbr: fynden/resultaten har karakteristika som är vanliga. Alternativ är möjliga men mindre trol iga. 
- kan tala fbr/tal.ar möjligen för: Fynden/resultaten har karakteristika som kan R>rekomma. Altemaiiv är 

nllst intill lika troliga. 

- talar varken R>r eller emot/ tillåter ingen slutsats om: Fynden/resultaten har inga eller ospecifika 
karakteristika. 

- kan tala emot/talar möjligen emot: Fynden/resultaten har karakterist.ika som kan förekomma. 
Alternativ lir dock något mer troliga. 

- talar emot:Fyndeniresultaten har karakteristika som är ovanliga. Alternativ är mer troliga. 
- talar starkt emot f ynden/resultaten har karakteristika som lir atypiska. Sannolikheten ror alternativ är 

mycket stor. 
- utesluter: Fyndcnrrcsu)taten Ar atyp\s\ta ocn u\es\u\tt ~t\\a \\\m\'&.\'l. 

- fbrenligt m~>d: 
Angående uppkomstslltt: Skadan kan ha uppkommit på det angivna sättet. men kan även ha 
uppkommit på andra sätt. 
Angående tidpunkt: Skadan kan ha uppkommit vid den angivna tidpunkten. men kan även ha 
uppkommit vid annan tidpunkt 
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