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Årsmelding for Den rettsmedisinske kommisjon 2007-2008

Den rettsmedisinske kommisjon er hjemlet i strpl § 146, og ble opprettet i 1900.
Kommisjonens virksomhet er regulert av forskrift (FOR 2003 -03-14 nr 294), se vedlegg.
Kommisjonen blir oppnevnt av Justisdepartementet for en treårsperiode. Nåværende
kommisjon ble oppnevnt i 2006, men i 2007 ble kommisjonens daværende laboratorietekniske
gruppe splittet i to, og nye medlemmer ble oppnevnt for to år. Denne kommisjonens
funksjonsperiode utløper 1. april 2009. Årsmelding for 2006 er inntatt i den forrige
årsmeldingen som omhandlet årene 2002-2006.

Kommisjonen består nå av Alminnelig gruppe, Toksikologisk gruppe, Genetisk gruppe og
Psykiatrisk gruppe. Selv om saksantallet ikke har øket vesentlig i de senere årene, har arbeidet
i kommisjonen økt. Dette har medført at gruppelederne alle har måttet bruke mye tid på
arbeidet. Leder for Alminnelig gruppe, professor Olav Anton Haugen er pensjonist, leder for
toksikologisk gruppe, professor Tarjei Rygnestad og leder i genetisk gruppe, professor Hans
Geir Eiken, har begge gått ned i stillingsbrøk i hovedstilling for å ivareta
kommisjonsoppgaver. Leder for psykiatrisk gruppe, psykiater Randi Rosenqvist, er også leder
for hele kommisjonen, og har ingen annen hovedstilling.

Dette skyldes delvis at arbeidet med enkeitsaker nok tar mer tid nå enn før, og delvis at
arbeidssituasjonen for gruppelederne ikke har vært slik at det har vært lett å kombinere
hovedstilling og kommisjonsarbeide. Dette er nok et faktum som departementet må forholde
seg til for den videre drift av kommisjonen. Kommisjonen har hatt, slik vi har forstått
departementets ønsker, en aktiv profil og dersom dette skal fortsette, vil man være avhengig
av kommisjonsmedlemmer som kan rydde plass til oppgavene og budsjett som dekker
virksomheten.

Kommisjonens sekretariat er i Justissekretariatene, og sekretariatsleder er avdelingsdirektør
Thomas Laurendz Bornø etter at avdelingsdirektør Ann Torhild Døvre gikk i permisjon.
Sekretariatet har vært styrket ved andre jurister ansatt i Justissekretariatene. Det har vært en
sekretær i hel stilling i Oslo, og to sekretærer i halv stilling i Trondheim. Sekretariatet i
Trondheim har behandlet korrespondansen for Alminnelig gruppe, Toksikologisk gruppe og
Genetisk gruppe. Leder for Alminnelig gruppe og Toksikologisk gruppe har begge vært bosatt
i Trondheim

Gruppene har hatt følgende sammensetning:

Alminnelig gruppe:
Leder, professor Olav Anton Haugen, Trondheim
Nestleder, professor Sidsel Rogde, Oslo
Professor Inge Morild, Bergen
Professor Kan Ormstad, Oslo
Professor Torleiv Rognurn, Oslo
Professor Åshild Vege, Oslo
Professor Lars Uhlin-Hansen, Tromsø
Overlege, dr. med Arne K. Myhre, Trondheim
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Toksikologisk gruppe:
Leder, professor Tarjei Rygnestad, Trondheim
Nestleder, professor Lars Slørdal, Trondheim
Førsteamanuensis Brita Teige, Oslo
Overlege, dr. med. Mirni Stokke Opdal, Oslo
Professor Jørg Mørland, Oslo
Overlege, dr. med. Bettina Riedel, Bergen
Overlege, dr. med. Thor Arthur Hillberg, Oslo

Genetisk gruppe:
Leder, professor Hans Geir Eiken, Bergen/Lærdal
Nestleder seksjonsleder, dr. philos Kristin Louise Eiklid, Oslo
Professor Niels Morling, København
Førsteamanuensis dr.philos Rune Johan Andreassen, Oslo
Professor Ragnhild Lothe, Oslo
Seksjonsleder, dr.ing. Ingrid Eftedal, Trondheim

Psykiatrisk gruppe:
Leder, psykiater Randi Rosenqvist, Oslo
Nestleder, psykiater Synne Sørheim, Oslo
Psykiater Agneta Nilsson, Risør
Psykiater Andreas Hamnes, Trondheim
Psykiater Gunnar Johannessen, Grimstad
Ass. fylkeslege Odd Herder, Bodø
Overlege Jannike Snoek, Oslo
Professor Kirsten Rasmussen, Trondheim

I tillegg har professor Knut Waterloo, Tromsø, deltatt i gruppens arbeide.

Sekretariatet
Sekretærer i Oslo har i perioden vært Veronika Hovi og Kristine Bielke Djupvik. I Trondheim
har Martha Drageid, Randi Venke Eikeset og Randi Berge ivaretatt oppgavene.

Sekretærene registrerer alle innkomne saker og sender dem på postsirkulasjon til de to eller
tre som skal gjennomgå erklæringen. Disse skriver sine kommentarer på saksomsiaget og
sender saken videre til nestemann på listen. Sist får leder eller nestleder saken og skriver
kommisjonens vurdering i konseptform, og sekretærene skriver dette ut og ekspederer til alle
adressater.

Dette er en tidkrevende prosedyre som vi ønsker å modernisere. I 2008 ble det satt i gang et
forprosjekt som skulle utrede hvorledes kommisjonen kunne gå over til elektronisk
saksbehandling. I og med at materialet kommisjonen behandler er så sensitivt, stiller dette
store krav til sikkerhet for løsningen, men det er mulighet til å gjennomføre dette med dagens
teknologi og ved rimelige investeringer.

Vi regner med en trinnvis overgang til elektronisk saksbehandling, en gruppe av gangen. Da
vil vi kunne spare inn tid og porto på saksgangen, med større sikkerhet enn det postgang gir.
Dette vil medføre at vi ved behov kan gjennomføre en saksbehandling i løpet av få dager, og
vanligvis innen rundt ti dager. Hittil har den normale saksbehandlingen vært fra 3-4 uker.
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I tillegg til behandling av de innsendte sakene som skal kvalitetssikres i kommisjonen, har
sekretariatet mottatt diverse andre henvendelser av mer generell art. Disse er stort sett besvart
av kommisjonens leder i samarbeide med sekretariatsleder.

Sekretariatet har arbeidet videre med vår hjemmeside som ligger under Justissekretariatenes
hjemmeside. Justissekretariatene skifter navn til Statens sivilrettsforvaltning fra 1. jan 2009,
og hjemmesiden vil etter en overgangsperiode være å finne under www.sivilrett.no.

Sekretariatet har som oppgave å føre en liste over sakkyndige som kan påta seg oppdrag.
Dette har vi søkt å gjøre innen alle gruppene, men det har vist seg å være en dårlig løsning.
For fagene rettsrnedisin, toksikologi og genetikk er det stort sett ansatte ved
universitetsenheter som utfører slike oppdrag, og rekvirenten vet hvor de skal henvende seg.
Det er når det gjelder å få tak i rettspsykiatrisk sakkyndige at rekvirentene har vanskeligheter
med å finne en. Da har listen av sakkyndige, som består av mer enn 200 navn på personer som
kunne tenke seg å påta seg slike oppdrag på fritid, vist seg å være til liten hjelp for
rekvirenter. Det viser seg at mange likevel ikke påtar seg oppdrag når de får henvendelser.
Sekretariatet har “vasket” listene og anmodet passive sakkyndige om å trekke sine navn.
Likevel er det personer på listen som kun påtar seg ett oppdrag i ny og ne, og rekvirenter må
stadige ringe rundt. Kommisjonens leder håper å få til en bedre ordning for rekvirenter i løpet
av neste kommisjonsperiode, se årsmelding for psykiatrisk gruppe.

Det såkalte B-kurs ble arrangert i 2007. Dette er et kurs over seks dager i strafferett og
straffeprosess og om fremleggelse av sakkyndigrapporter i retten som er åpent for alle
rettsmedisinsk sakkyndige. Det er dessverre ikke arrangert i 2008 da vår hovedforeleser ikke
hadde mulighet til å delta, og det ikke lykkes å få tak i en som kunne erstatte ham. Vi regner
med at nytt B-kurs skal gå våren 2009.

Sekretariatet har utarbeidet årsrapporter og halvårsrapporter som er avgitt til
Justisdepartementet, men ønsker å avgi en noe mer omfattende to-årsrapport til andre som kan
ha interesse av kommisjonens virksomhet.

Kommisjonens leder
Kommisjonens leder har vært Randi Rosenqvist som også har vært leder for psykiatrisk
gruppe. Hun har hatt kontor i Justissekretariatene med 90 % stilling. Hun har deltatt i alle
sekretariatets oppgaver og hatt møter med ulike samarbeidspartnere og besvart ulike
henvendelser. Hun har også hatt mange undervisningsoppdrag både for jurister og medisinere.
Spesielt nevens positivt samarbeide med Domstoladministrasjonen, Riksadvokaten og
Sivilavdelingen, samt to konstruktive møter med Justisministeren.

Det er hvert år arrangert et fellesmøte for alle kommisjonens medlemmer og et møte for leder
og nestleder i gruppene.

Som psykiater har kommisjonens leder brukt en god del tid på ulik rettspsykiatrisk
utviklingsarbeide, herunder skriving av “Nyhetsbrev” fra Psykiatrisk gruppe. Rettspsykiatri er
som kjent et fag som ikke er forankret i noen akademisk institusjon og har et snevert
forskningsmiljø i Norge. Lederen har arbeidet spesielt med problemstillingen hvordan
rekruttere og bedre kvalifikasjonene til rettspsykiatrisk sakkyndige. Hun har skrevet en
sakkyndiguttalelse til Riksadvokaten i forbindelse med en konkret sak som ble behandlet i
Høyesterett vedrørende kommisjonens forståelse av anvendelse av strl § 44 ved rusutløst
psykose, og denne ble senere fremlagt for Høyesterett (Rt 2008 side 549).
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Kommisjonens leder har brukt tid på å hjelpe genetisk gruppe, som var helt ny i 2007, med å
få på plass rutiner. Det ble avdekket en systemfeil ved kvalitetssikring av rettsgenetiske
erklæringer, ved det at tilleggserklæringer ikke ble avgitt fra Rettsrnedisinsk institutt til
kommisjonen til tross for vår anmodning. Etter å ha forsøkt å få en endring på dette området,
kontaktet lederen Justisdepartementet ved Politiavdelingen og Riksadvokaten og meddelte sin
bekymring. Saken er nå tatt tak i ved en arbeidsgruppe, og det synes som om man er i ferd
med å finne en løsning. I den forbindelse ble kommisjonen oppmerksom på at det for mange
sakkyndige og brukere av rettsmedisinske tjenester er ukjent hvordan kommisjonen arbeider,
og lederen skrev et notat om dette. Dette notatet er inntatt som vedlegg til årsmeldingen.

Etter ønske fra Justisdepartementet, har kommisjonen hatt en vesentlig mer aktiv profil de
senere årene og deltatt på ulike arenaer i tillegg til å utføre kvalitetssikring av
sakkyndigerklæringer. Kommisjonens leder har våren 2008 i forståelse med
Justissekretariatene ledet en liten arbeidsgruppe som har utarbeidet et strateginotat (DRK i
2009) om hva som må være forutsetninger for at kommisjonen også i fremtiden skal fungere
på best mulig vis.

Publikasjoner:
Rosenqvist. R.: Omsorgen for kriminelle, psykotiske pasienter. Tidsskriftfor Strafferett,
nr. 4/2007 s 374-390.

Rosenqvist, R.: Den rettsmedisinske kommisjon som kontrollinstans i straffesaker, i
Brandzæg, P. og Eskeland, S. (red) Rettsmedisinsksakkyndighet ifortiå nåtid og fremtid,
Cappelen akademiskforlag (2007) s 107-111

Rosenqvist, R.: Hvordan bør rettsmedisinske vurderinger utformes og kvalitetssikres?
Tidsskriftfor den norske legeforening, nr 3, 2008, 128:349-51

Rosenqvist, R.: Hva kan rettspsykiatere bidra med i forvaringssaker? I Johnsen B. (red)
Forvaring - erfaringer og ufordringer. Rapport Kriminalomsorgen 4/2008 s 13-18

Rosenqvist, R.: Nevropsykologer i strafferettspleien, Tidsskriftfor psykologforeningen 2008
vol45s 1185-1187

Rosenqvist, R.: Vurderinger av rettsmedisinske bevis i straffesaker. Tidsskrfifor Strafferett
2008, nr 4 (in press).

Årsmelding for den rettsmedisinske kommisjon 2002-2006 (egen trykksak,
Justissekretariatene 2007)

Horingsuttalelser avgitt av kommisjonen:
Høringsnotat om NOU 2007:7 Fritz Moen og norsk strafferettspleie

NOU 2008:4 Fra ord til handling - bekjempelse av voldtekt krever handling

Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift 21. desember 2000 nr 1378 om legers
melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende
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Gruppenes rapporter

Alminnelig gruppe

Innledende bemerkninger

I forbindelse med at kommisjonen fra og med 2003 har tatt i bruk et nytt faglig og
administrativt datasystem, har man valgt å endre praksis, slik at saksregistreringen fra og med
2003 gjelder saker som kommer inn til kommisjonen det respektive år, og som således
presurnptivt bedre vil avspeile det arbeid som er nedlagt i kommisjonen det året.

Årsrapporten fra Den rettsmedisinske kommisjon, Alminnelig gruppe omfatter alle saker som
er mottatt og behandlet i 2007-2008.

Alminnelig gruppe har fra 2006 vært sammensatt av 7 rettsmedisinere og en spesialist i
barnesykdommer med særlig kompetanse i seksuelt misbruk av barn, men mangler
kompetanse innenfor andre medisinske disipliner. Ved behandling av spesielle saker benyttes
derfor eksterne sakkyndige, bl.a. innenfor fagområdene intensivrnedisin, fødselshjelp,
nevrologi, kirurgi oa. Det er vanligvis ingen problemer med å finne kompetente og villige
kolleger som kan bistå kommisjonen ved behov, men dette kan medføre lang behandlingstid.

Kommisjonens kontrollfunksjon

Etter bestemmelsene i Forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon, skal kommisjonen etter
paragraf 3 “Gjennomgå innsendte erklæringer og uttalelser som angitt i straffeprosesslovens
paragraf 147, tredje ledd. Kommisjonen kan anmode sakkyndige om å gi skriftlig
tilleggserklæring innen en passende frist. Kommisjonen underretter retten, påtalemyndigheten
og den som har avgitt erklæringen om sin vurdering. Det samme gjelder om kommisjonen
finner at det bør foretas ytterligere undersøkelser. Uttalelsen fra kommisjonen legges ved den
sakkyndiges erklæring i straffesaken”.

Alminnelig gruppe har modifisert rutinene ved saksbehandlingen, slik at et mindre antall
erklæringer nå blir vurdert av 3 medlemmer. Når det gjelder erklæringer vedrørende
dødsfall på bopel som skyldes naturlig årsak, blir disse bare vurdert av leder eller nestleder i
gruppen, med mindre dødsfallet inntreffer under helt spesielle omstendigheter.
Alminnelig gruppe har hatt bemerkninger til 601 saker (12,5 %). De fleste var uten vesentlig
betydning for konklusjonen og helhetsvurderingen.

Bemerkningene har dels pedagogisk karakter, og går på form, språkdrakt og lesbarhet av
rapporten. I 219 saker (4,5 %) ble de sakkyndige anmodet om å skrive en tilleggserklæring eller
omarbeide erklæringen i tråd med kommisjonens anmerkninger. Gjennomgående var det en
positiv respons fra de sakkyndiges side, og vanligvis etterkom de kommisjonens bemerkninger.

Behandlingstid

Det har vært økende behandlingstid i løpet av de siste 2 årene, hvilket tildels henger sammen
med økning i antall rapporter som skal vurderes. Gjennornsnittlig behandlingstid for ordinære
erklæringer har nå vært ca. 30 dager. Antall saker som skal behandles utenfor tur, som
«hastesak» har også vist en klart økende tendens. Både påtalemyndigheten og domstolene har
bidratt til dette. Vi ser dette som en uheldig utvikling. Det er derfor ønskelig at
innsendingsplikten blir innskjerpet. Alminnelig gruppe har selv tatt initiativ til å minne de
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sakkyndige om dette og ikke la erklæringer bli liggende i lang tid før de sendes til DRK, slik
forskrifiene tilsier (vedlegg 3).

Statistikk

Den Rettsmedisinske kommisjon, Alminnelig gruppe registrerte i 2007 i alt 2208 saksnumrner
og i 2008, 2571 saksnummer, en økning på 16 %. Dette dreier seg for en stor del om
sakkyndigrapporter vedrørende “unaturlige dødsfall” (rettspatologi), der politiet står som

rekvirent av sakkyndig likundersøkelse. Klinisk rettsrnedisinske erklæringer omfatter seksuelle
overgrep hos barn og voksne, samt kliniske undersøkelser av fornærmede eller siktede ved
andre voldshandlinger.

Registreringen skjer på bakgrunn av tidspunktet for mottatt rapport, og refiekterer ikke uten
videre tidspunktet for når dødsfallet inntraff eller da andre handlinger skjedde og som
foranlediget undersøkelsen. Det vil derfor være flere avvik i våre oversikter i forhold til annen
offentlig statistikk i samme tidsrom.

Nedenfor (tabell la og ib) er gitt en oversikt med geografisk fordeling av 2007/2008-sakene
etter fylke. Det gjøres oppmerksom på at noen politidistrikt ligger i mer enn ett fylke. Midtre
Hålogaland omfatter deler av Troms og Nordland, her er sakene registrert på Troms. Haugaland
og Sum±ordaland omfatter deler av Rogaland og Hordaland og er registrert på Rogaland, mens
Agder politidistrikt nå omfatter begge Agderfylkene som derfor er slått sammen i
fylkesoversikten. Follo politidistrikt omfatter deler av Østfold og deler av Akershus og sakene
blir registrert på Akershus.

Tabell la: Fylkesvis oversikt over salckyndigrap orter i perioden 2007*

Rettspatologi Klinisk
obd. pr rettsmedisin Andre Innbyggere i

Fylke mv antall
100.000 totalt antall rettsmedisinske I alt Norge i 2007 pr.

innbygg/ rapporter i områder 01.01.07
år perioden

Finnmark 18 25 - -, 18, 72 665
Troms 60, 39, 8, - 684 l54l36
Nordland j 55 23 20 - - - - 75 235 436’
Nord-Trøndelag 40 3l 10 - 50 129 069’
Sør-Trøndelag 82 29’ 57 - 11 150 278 836
Møre og Romsdal 42 17 l& 1

531
245 385

SognogFjordane 25 23 3 - 28 106194
Hordaland 267r 58 73 2 342 456711
Rogaland 210 52 16 5 231 404566’
Agder-fylkene 16, 5’ l7 - 33 278 461
Vestfold 36L 16 3 - 39, 223 804
Telemark 90 54 55 - 145 166 170
Buskerud 91’ 36 48’ 2’ 141 247 655
Oppland 19 10 1 1 21 183037
Hedmark 23 12 154 3 41, 188692
Akershus 140 27 21 5 166, 509 177
Oslo i 66 128’ 10 500 548617
Østfold 95 36 6 103 262 523’
Svalbard 3 - - - 3 -‘

Sverige 1 - - - 1 -

IALT 1675, 35 491 42 2208 4681134
* Omfatter også tilleggsrapporter
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Tabell ib: Fylkesvis oversikt over sakkvndigrapnorter i øerioden 2008*

Rettspatoiogi Klinisk I alt
obd. pr rettsmedisin Andre Innbyggere i

Fylke mv antall
100.000 totalt antall rettsmedisinske Norge i 2008 pr.
innbyggl rapporter i omrader 01.01.08
år perioden

Finnmark 171 23, 3 - 20 72492
Troms 65 42 161 4 851 155553
Nordland 201 33 80 235380
Nord-Trøndelag 171 13, 12 - 29 130708
Sør-Trøndelag 107 44 i{ 152 2867291
Møre og Romsdal J 69 281 l3 2j - 84 2487271
SognogFjordane 41 39 5 - l 47’ 106457
Hordaland **470 75 641 2j - 536 469681
Rogaland 240 57 53 - 3, 2961 420574’
Agder-fylkene 30 11 - 39, 275592
Vestfold 47 21 28 - — 2 77 229134

Telemark 941 56, 54 - 148 167548
Buskerud 90 35 25 6 121 254634
Oppland 39 21 2 - 41 184288
Hedmark 26 14T 2 2 - 30 190071
Akershus 132 25 37 3 172 527625:
Oslo - 318’ 164 10’ 492v 575475:
Østfold j 85’ 32 29

—

- 1161 268584
Svalbard 6

-

IALT 1940 40 593 381 2571 4799252
* Omfatter også tilleggsrapporter
** Omfatter også 118 likskuer

Utvikling innen saksområdet

Rettsmedisinske obduksjoner utgjør en betydelig andel (ca. 40 %) av det totale antall
obduksjoner utført i Norge hvert år. Det har vært en tydelig nedgang i antall rettspatologiske
rapporter de siste årene, men i 2008 var det en merkbar oppgang. Forskjellen mellom de ulike
politidistriktene for rekvirering av rettsmedisinsk undersøkelse er fortsatt betydelig
(kfr. tab. la og b). I Nord-Trøndelag, Agder og Hedmark blir det rekvirert langt færre rettslige
obduksjoner enn landsgjennomsnittet. Dette gjenspeiler trolig at politiet har en restriktiv
praksis når det gjelder begjæring om sakkyndig likundersøkelse og at man praktiserer
regelverket høyst forskjellig.

Antall sakkyndigerklæringer som dreier seg om klinisk rettsmedisin har derimot vist en klar
stigning år for år. Fra 2006-2008 var stigningen hele 45 %. De fleste rapportene (75 %) dreier
seg om seksuelle overgrep, de øvrige representerer kliniske undersøkelser av ulike skader
etter påført vold. Sett i relasjon til det betydelige antall ameldte tilfeller av voldskriminalitet,
er antall erklæringer likevel fortsatt meget lavt. Det er ukjent hvor mange voldsofre som blir
fremstilt for lege etter begjæring av påtalemyndigheten, men det er grunn til å anta at en stor
andel av de legeerklæringer som brukes i etterforskning og som fremlegges i retten ikke blir
innsendt og behandlet av DRK og er unndratt kvalitetssikring. Trolig brukes ubearbeidede
journalnotater og epikriser i stedet for formelle erklæringer.
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Tab 2: Utviklingen av saker innen de ulike fagområder

SAKKYNDIGRAPPORTER TIL ALMINNELIG GRUPPE

Fagområde/År 2004 2005 2006 2007 2008
Rettspatologi 1905 1819 1634 1675 1938
Kliniskrettsmedisin 307 416 408 491 593
Rettsodontologi - 1 2 -

Rettsantropologi 3 5 2 2
Annet rettsrnedisinsk område*

- 15 14 40 40

IALT 2215 2256 2060 2208 2571
* Omfatter åstedsrapporter mv

Dodsfallene

Tabell 3 viser en oversikt over sakkyndige likundersøkelser fordelt etter dødsmåten.
Rettsmedisinere og patologer som foretar sakkyndige undersøkelser sender alltid kopi av sine
rapporter til DRK.

Antall rapporter vedrørende drap er gjennomgående lavt og varierer lite fra år til år. Også
antall selvmord har vært forholdsvis konstant de siste årene, mens forskjellige ulykker viser
større svingninger fra år til år. Forgifininger omfatter i tabellen både forgiftning ved ulykke og
selvmord, siden det kan være meget vanskelig å skille disse kategoriene fra hverandre, ikke
minst gjelder det «heroindødsfall». Omkring 1/3 av alle «unaturlige dødsfall» hadde naturlige
årsaker. Den forholdsvis høye andel av dødsfall uten påvist dødsårsak skyldes for en stor del
at likskuer ikke er en egnet metode for å påvise dødsårsak.

Tabell 3: Dødsfall etter dødsmåte

DØDSFALL ETTER DØDSMÅTE I PERIODEN 2004 -2008
Antall

År 2004 2005 2006 2007 2008
Drap 40 31 37 41 28
Selvmord 326 328 323 289 351
Ulykke 500 406 270 354 363
Forgifining 289 288 352 264 326
Naturlig død 536 587 528 620 717
Ukjent årsak/dødsmåte *214 **179 ***124 ****107 *****153

IAlt 1905 1819 1634 1675 1938
* Omfatter 125 likskuer.
**Omfatter 82 likskuer
***Omfatter 62 likskuer
**** Omfatter 67 likskuer
** *** Omfatter 118 likskuer
§ Ulykker og/eller selvmord ved forgiftning

Dødsfall etter omstendighetene

I alt 2012 dødsfall (56 %) i perioden 2007-2008 inntraff på avdødes bopel og skyldtes
naturlige årsaker (46 %), selvmord (18 %), ulykker (24 %) som følge av forgiftning med
illegale eller legale medikamenter, alkohol, kullosforgifining ved branner og fallskader.
Det ble utført rettsmedisinsk obduksjon ved i alt 231 tilfeller av «unaturlig dødsfall» ved
sykehus og andre helseinstitusjoner, jevnt fordelt på begge tidsperioder. Dette omfatter både
dødsfall av naturlig årsak, selvmord, komplikasjoner til diagnostiske prosedyrer eller

10



behandling, fallulykker og forgifininger. Tatt i betraktning av at det i 2006 alene ble registrert
246 «unaturlige dødsfall» ved våre helseinstitusjoner (www.helsetilsynet.no) ser det ut til at
bare omkring 50 % av dødsfallene blir obdusert etter begjæring fra politiet.

Det ble registrert 29 rapporter vedrørende selvmord, hvorav 12 skjedde i psykiatriske
institusjoner og 17 i somatiske sykehus. I 2006 ble det til Helsetilsynet meldt 89 tilfeller av
selvpåført skade som førte til døden blant pasienter i psykiatriske institusjoner
(www.helsetilsynet.no). Det er derfor åpenbart at flere tilfeller av «unaturlige dødsfall» enten
ikke meldes til politiet, eller at politiet ikke rekvirerer rettsrnedisinsk undersøkelse i alle
tilfeller ved selvmord i helseinstitusjoner.

Ved alle «sykehusdødsfall» som kommisjonen behandler blir de sakkyndige amnodet om å
sende kopi av rapporten til Helsetilsynet i fylkene, i forståelse med Riksadvokaten og Statens
helsetilsyn.

Tabell 4: Dødsfall etter omstendighetene

DØDSFALL ETTER OMSTENDIGHETENE I PERIODEN 2008

Omstendigheter Antall 2007 Antall 2008
Dødpåbopel 897 1114
“Sykehusdødsfall” 115 116
Spedbarnsdodsfall (SIDS) 10 13
Dødsfall i fengsel/arrest 8 9
Trafikkulykker 125 182
Arbeidsulykker 35 33
Flyulykker 6 -

Andre omstendigheter 479 471

IALT 1675 1938

Antall sakkyndige likundersøkelser ved trafikkulykker er lavt i forhold til det totale antall
omkomne. Selv om tallene fra DRK og Statistisk sentralbyrå (http://statbank.ssb.no) ikke er
direkte samrnenlignbare år for år, er det likevel sannsynlig at bare omkring 60 % av alle
trafikkofre blir obdusert etter begjæring fra politiet. Lignende betraktninger gjelder også for
arbeidsulykkene.

I perioden 2007-2008 ble det registrert i alt 17 dødsfall i fengsel/arrest. Av disse var 8
naturlige, 5 var ulykker og 4 var selvmord.

Antall tilfeller av plutselig uventet spedbamsdød (SIDS) er relativt lavt og varierer lite fra år
til år.

Selvmord
Tabell 5 viser en oversikt av selvmord for 2007 og 2008. Det er usikkerhet knyttet til antall
selvmord ved forgifining med legemidler, narkotika og alkohol, mens de øvrige kategoriene
har vært enklere å klassifisere. Fordelingen av selvmord har ikke endret seg vesentlig i
perioden.
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Tabell 5: Selvmord

SELVMORD I PERIODEN 2007-2008
2007 2008 IALT

M K M K
Kvelning* 78 19 81 32 210
Forgifining mllegernidler
/narkotikalalkohol 42 43 32 51 168
Kullosforgiftning (eksosforgiftning) 6 6 4 2 18
Skuddskader 33 2 46 2 83
Stumpvoldsskader 21 5 24 16 66
Skarpvoldsskader 5 i 14 3 23
Drukning 13 15 18 21 67
Sprengning - - - - -

Annet - - 3 2 5
Ialt 198 91 222 129 640
* Gjelder hovedsakelig kveining ved hengning.

Undersøkelser i sedelighetssaker.

Fra 2006 til 2008 har det vært en betydelig økning i antall rapporter som gjelder undersøkelser
i sedelighetssaker. Det dreier seg for det meste om «sporsikringsdokumenter» med
skadebeskrivelser og vurdering innsendt fra voldtektsmottak, som etter hvert er blitt etablert
over hele landet. Rutinene for innsending av rapporter varierer og fra enkelte fylker (Finmark,
Aust-Agder og Møre og Romsdal) er det ikke mottatt erklæringer, mens det fra andre fylker
(Sogn og Fjordane, Troms, Hedmark og Oppland) kun er mottatt et fåtall erklæringer.

Antall sakkyndigerklæringer ved mistenkt seksuelt overgrep hos barn har vært stabilt i
perioden og utgjør nå ca 30 % av alle erklæringer, de fleste angår pikebarn. Flertallet av disse
erklæringene kommer fra barneleger i Sør-Trøndelag, Oslo og Hordaland der det er
spesialkompetanse for vurdering av seksuelle overgrep hos barn. Fra de nordligste fylkene er
det meget få rapporter.

Tabell 6: Undersøkelser i sedelighetssaker

UNDERSØKELSER I SEDELIGHETSSAKER I PERIODEN 2007- 2008

2007 2008
Status

< 16 år 16 år < 16 år 16 år
Mistenkt - 7 - 10
Fornærmet 115 227 114 327
Ialt 115 234 114 337

Tab 7: Undersøkelse av fornærmet i sedelighetssaker

UNDERSØKELSER AV FORNÆRMET I SEDELIGHETSSAKER I PERIODEN
2007-2008 FORDELT PÅ KVINNER OG MENN

2007 2008
Status

< 16 år 16 år < 16 år 16 år
Kvinner 100 224 99 319
Menn 15 3 15 8
I alt 115 227 114 327
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Andre undersøkelser

Kliniske rettsmedisinske undersøkelser blir nå i større grad enn tidligere utført av
rettsmedisinere. Det gjelder både for vurdering av nylig påførte skader hos fornærmede og
undersøkelse av antatt gjerningsmann. DRK får rutinemessig kopi av slike erklæringer, mens
undersøkelser foretatt av klinikere ellers bare unntaksvis sendes til DRK for vurdering.

Odontologiske undersøkelser foretas i mange tilfeller der identitet er ukjent, spesielt i
forbindelse med likundersøkelser. Tannlegerapporten som del av identifikasjonsprosedyrene
følger obduksjonsrapporten, behandles ikke som et selvstendig dokument av DRK og vil
derfor heller ikke fremkomme i tabellverket.
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Toksikologisk gruppe

Toksikologisk gruppe ble opprettet 1. januar 2007.

Generelt

Det ble i 2008 mottatt i alt 2502 rettstoksikologiske sakkyndige primæruttalelser (tabell 1).
Dette var en øking på 11 % fra 2007 da det var 2252 primæruttalelser. I tillegg ble det mottatt
69 tilleggsuttalelser etter straffeprosessiovens § 147, annet ledd, hovedsakelig som et svar på
bemerkninger fra kommisjonen. I alt utgjør dette 2571 uttalelser.

Tabell 1. Sakicyndige primæruttalelser

SAKKYNDIGRAPPORTER INNEN LABORATORIETEKNISK GRUPPES FAGFELT

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Antall 1675 2658 2521 2278 2252 2502

Kun et fåtall saker omhandlet andre forhold enn vurdering av påvirking. Det alt overveiende
antallet er fortsatt mistanke om overtredelse av Vegtrafikklovens bestemmelser om bilkjoring
under påvirking av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Resten var fordelt på
ulike andre lovområder (tabell 2).

Tabell 2 Type iovovertredelse, 2008
Fag/Lov
område* Vtrl Nark Stri LL Luft Sed Båt Vilt Vå A I ALT

Rettstoksikologi 2434 16 7 25 i 6 8 i i 3 2502
*Vtrl: Vegtrafikkloven, Nark: Straffeloven § 168, Stri: Straffeloven for øvrig, L/L: Liv-, legeme- og heibredskapitlet,
LM: Legemiddelioven, Luft: Lufifartsioven, Sed: Sedeiighetskapitiet i Stri, Båt: Småbåtioven, Vilt: Viltioven,
Vå:Våpenioven, A: Annet

Fylkesvis fordeling av saker innen rettstoksikologi

I tabell 3 er det gitt en oversikt over den fylkesmessige fordelingen av rettstoksikologiske saker
de siste to år (Tabell 3). Sakene registreres primært etter politidistrikt, slik at noen saker derfor
kan bli registrert i “feil” fylke. Irindelingen har imidlertid vært den samme i flere år.

Tabeil 3. Fvikesvis fordeling av saker (nrimæruttalelser)

Sakkyndige uttalelser i alt
Fylke 2007 2008

Antall Pr 100000 Antall Pr 100000
Finnmark 16 22 15 21
Troms 53 34 73 47
Nordland 55 23 48 20
Nord-Trøndelag 26 20 23 18
Sør-Trøndelag 63 22 88 31
Møre og Romsdal 66 27 87 35
SognogFjordane 20 19 28 26
Hordaland 221 48 211 46
Rogaland 283 69 306 74
Agderfyikene 169 62 242 89
Vestfold 131 58 142 63
Telemark 104 62 129 77
Buskerud 123 49 157 62
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Sakkyndige uttalelser i alt
Fylke 2007 2008

Antall Pr 100000 Antall Pr 100000
Oppland 60 33 53 29
Hedmark 78 41 105 55
Akershus 350 67 400 77
Oslo 274 49 254 45
Østfold 152 57 136 51
Andre 8 - 5 -

IALT 2252 48 2502 53

Det er en relativt betydelig fylkesmessig variasjon i antallet saker. Variasjonen i 2008 var fra 89
saker per 100 000 innbyggere fra Agderfylkene til 18 saker per 100 000 fra Nord-Trøndelag.

Fra 2007 til 2008 var det en nedgang i antall saker fra Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag,
Hordaland, Oppland, Oslo og Østfold. Det var en økning i de andre fylkene. Størst var
nedgangen i Nordland (13 %), Nord-Trøndelag (12 %) og Oppland (12 %). Økningen var størst i
Agderfylkene (43 %), Sogn og Fjordane (40 %) og Sør-Trøndelag (40 %).

Når man ser på antall saker i forhold til innbyggertallet kom det i 2008 flest saker fra Rogaland,
Akershus, Agderfylkene og Telemark. Disse fylkene lå høyest også i 2007. Færrest saker sett i
forhold til innbyggertallet kom i 2007 fra Fiimmark, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Sogn og
Fjordane. I 2008 kom det færrest saker fra Finmark, og Nord-Trøndelag.

Reaksjoner fra Den rettsmedisinske kommisjon

I 2008 var det ingen bemerkninger til 90 % av sakene. Det var vesentlige bemerkninger til 7 %,
mens det var kun mindre bemerkninger til de resterende. Det er ikke gitt at bemerkningene skal
utløse et svar fra den sakkyndige. Antallet tilleggsrapporter antyder at det kom tilleggsuttalelse i
40 % (69 uttalelser) av de sakene der det var bemerkning fra kommisjonen, som er noe flere enn
tidligere.

Behandlingstid

Median behandlingstid var ca 17 dager og gjennomsnittet var 18 dager, som må betraktes som
tilfredsstillende. Praktisk talt alle sakene blir fortsatt ferdigbehandlet i løpet av 8 uker.

Bemerkninger til de sakkyndige uttalelsene

Antallet rettstoksikologiske saker er betydelig og man har fått en øking fra 2007 til 2008.

Det er som før en tildels betydelig variasjon i den fylkesmessige bruken av rettstoksikologiske
undersøkelser. Agderfylkene og Akershus er fortsatt de fylkene der det gjøres flest
undersøkelser, mens Finnmark og Nord-Trøndelag befester sin posisjon som de fylkene der
det gjøres færrest. Det er fortsatt grunn til å tro at økonomiske prioriteringer kan spille en
vesentlig rolle.

Behandlingstiden er akseptabel. Med den saksgangen vii dag har kan den vanskelig bli
kortere.

Det var færre bemerkninger av betydning i 2008 enn tidligere. Denne andelen har vært
fallende de siste årene, noe som kan skyldes gjensidige “læringseffekter” i kommunikasjonen
mellom de sakkyndige og kommisjonen. Det kom tilleggsuttalelse til 40 % av sakene med
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vesentlig bernerkning, noe som er høyere enn tidligere. Stordelen av bernerkningene fra
kommisjonen er således av generell natur som retten kan ta stilling til under en evt. rettssak.
Antallet tilleggsuttalelser synes derfor rimelig og synes å stå i forhold til de bemerkningene
som gis.

Gruppens arbeid

Gruppen har sju medlemmer. Saksmengden er ganske stor, men overkommelig med den
sammensetningen gruppen har. Saksarbeidet går uten nevneverdige problemer.

Gruppen hadde to møter hvert år for å diskutere faglige spørsmål. Mange temaer er tatt opp til
diskusjon. Man har tatt opp forsking og ny viten på det rettstoksikologiske området. Spesielt
har man diskutert toleranseutvikling, vurdering av sannsynligheten for påvirkning når det ikke
foreligger legeundersøkelse og tilbakeregning av promille og andre stoffkonsentrasjoner. Man
har også diskutert enkeltstoffer som er av spesiell interesse for rettstoksikologien. Det gjelder
viktige og til dels vanskelige temaer som det er viktig å belyse og diskutere med jevne
mellomrom.

Gruppens leder og nestleder hadde også et møte med Domstolsadministrasjonen. Man diskuterte
der ulike aspekter ved de sakkyndiges og kommisjonens arbeid. Man drøftet også muligheten for
et samarbeid. Her diskuterte man kompetanseutvikling og utvikling av en mal for utforming av
mandat. Mandatet de sakkyndige far er ofte svære generelt og lite presist. Det kan gi rom for
ulike tolkinger, noe som kan være uheldig.
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Genetisk gruppe

Generelt

Genetisk gruppe ble opprettet fra 1.1. 2007.

Det ble i 2007 mottatt 924 sakkyndige rettsgenetiske prirnæruttalelser, mens i 2008 ble det
mottatt 1217 prirnæruttalelser (—30 % økning fra 2007 til 2008, se tabell 1).

I tillegg ble det mottatt 82 tilleggsrapporter i 2007 og 168 tilleggsrapporter i 2008. Det er altså
totalt mottatt 1006 uttalelser i 2007 og 1385 uttalelser i 2008. Sakene som er mottatt etter 1.1.
2007 er registrert i den nye G-basen i DRK-basen, mens saker der primæruttalelsen er mottatt
tidligere er registrert i L-basen. De tilleggserklæringene vi har mottatt har i de fleste tilfeller
fremkommet ved at det er gjort etterforskningsmessige fremskritt, politiet har bedt om at
tidligere analysert materiale sammenlignes med mistenkte i saken.

I 2007 ble det ferdigbehandlet 1124 saker (inkl. 82 tilleggsrapporter) og i 2008 ble det
behandlet 1420 saker (inkl. 168 tilleggsrapporter). Totalt er det altså behandlet 2544 saker i
perioden 2007-2008. Av disse sakene er 475 saker (der 68 er tilleggsrapporter) registrert før
1.1. 2007 da en hadde overgangen fra Laboratoriegruppe til Genetisk gruppe, og således er
disse sakene registrert i L-basen.

Den fylkesvise fordelingen av saker i rettsgenetikk som er behandlet i DRK viser en del
variasjon både mellom fylker og mellom årene 2007 og 2008 med hensyn på antall saker per
100 000 innbygger (Tabell 2). Således er Telemark det fylket med flest saker pr. innbygger i
2008, mens Finnmark er det fylket med færrest saker i det samme året. Fra 2007 til 2008 øker
antall rettsgenetiske saker til behandling i DRK mest fra fylkene Hedmark og Sør-Trøndelag.

Generelt er det ingen betydelig endring av antall saker i forhold til typen lovovertredelser for
rettsgenetiske saker fra 2007 til 2008 (Tabell 3&4).

Tabell 1: Sakkyndige primærrapporter

SAKKYNDIGRAPPORTER GENETISK GRUPPE

Fagområde/År 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rettsgenetikk 518’ 1711 1885 643 924 1217
ca. halve året.

Tabell 2: Fylkesvis fordeling av rettsgenetiske saker som er behandlet i DRI(

Fylke Sakkyndigrapporter i alt

2007 2008
Antall Pr 100000 Antall Pr 100000

Finnmark 12 17 6 8
Troms 39 25 40 26
Nordland 32 14 30 13
Nord-Trøndelag 13 10 13 10
Sør-Trøndelag 45 16 92 33
Møre og Romsdal 25 10 25 10
Sogn og Fjordane 7 7 14 13
Hordaland 116 25 167 36
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Fylke Sakkyndigrapporter i alt

2007 2008

Antall Pr 100000 Antall Pr 100000

Rogaland 95 23 130 32
Agderfylkene 18 7 27 10
Vestfold 57 25 58 26
Telemark 49 29 74 44
Buskerud 43 17 52 21
Oppland 16 9 40 22
Hedmark 33 17 69 36
Akershus 98 19 99 19
Oslo 163 29 189 34
Østfold 58 22 89 34
Island 5 - - -
Andre - - 3 -

IALT 924 20 1217 26

*Vtri: Vegtrafikkloven, Stri L/L: Liv-, legeme- og helbredskapitiet, Våpen. :
Sed: Sedeiighetskapitlet i Stri, Stri: Straffeloven forøvrig

Tabell 4: Type lovovertredelse 2008
Stri

FagfLovområde* Vtri L/L Våpen Nark Sed Stri LM A I ALT
Rettsgenetikk 3 97 11 170 237 692 1 6 1217

*Vtrl: Vegtrafikkloven, Stri L!L: Liv-, legeme- og helbredskapitlet, Våpen. :Våpenloven, Nark: Straffeloven § 168,
Sed: Sedeiighetskapitiet i Stri, Stri: Straffeioven for øvrig, LM: Legemiddelioven, A: Annet

Reaksjoner fra Den rettsmedisinske kommisjon

Totalt i perioden 2007-2008 er det så langt behandlet 2544 saker, og det var ingen
bemerkninger til 2404 saker (94,5 %). Kommisjonen hadde i samme periode bemerkninger til
140 saker (5,5 %). Bemerkningene omhandler mangelfull dokumentasjon eller feil innen temaer
som angår match mellom referanseprøver og spor, antatte hovedkomponenter og antallet
personer i sporprøver, statistiske vurderinger av bevismessig vekt, kjønnsbestemmelse, feil i
innsendelse til DNA register m.m. Generelt tror vi rapportene fra Rivli bedre kan kvalitetssikres
av DRK dersom det blir opplyst om mandatet fra oppdragsgiver, noe som stort sett mangler i
uttalelsene. Vurderinger av bevismessig vekt (likelihood ratio) har heller ikke vært utført
rutinemessig i de rettsgenetiske uttalelser i perioden, og vi tror også at slike beregninger etter
internasjonale standarder vil bedre kvaliteten. DRK mottar resultattabellene fra de rettsgenetiske
undersøkelsene i sakene vi har til behandling, mens rekvirentene ikke får tilsendt selve
resultatene. Dette pålegger DRK et særlig ansvar, og vi mener det kvalitetsmessig ville være en
fordel at alle parter hadde kjennskap til de samme dokumenter i rettsgenetiske saker. Det er
likevel i hovedsak de kvalitative data som utleveres til DRK, mens den kvantitative
dokumentasjonen (mengdemessige data) fra sporprøver ofte er mangelfull i rapportene fra RMI.
I mange tilfeller medfører dette at rapportenes konklusjoner ikke kan etterprøves.

TabeH 3: Type lovovertredeise 2007
• Stri

Fag[Lovområde* Vtrl L[L Våpen Nark Sed Stri I ALT
Rettsgenetikk 2 117 9 146 242 408 924

råpenloven, Nark: Straffeloven § 168,
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Vi har kun i noen få saker i perioden registrert at sakkyndige svarer på bemerkninger fra
genetisk gruppe. Sakkyndige ved Rettsrnedisinsk institutt (RMI) i Oslo overholder altså ikke sin
plikt til å utstede tilleggserklæringer og utlevere tilleggsdokurnentasjon som beskrevet i
forskriflenes § 3. DRK har gjort Justisdepartementet og Riksadvokaten oppmerksom på denne
systemfeilen. Riksadvokaten har i brev til underliggende instanser med kopi til oss slått fast at
det ikke er akseptabelt at RMI unnlater å besvare bemerkninger fra DRK, og påpeker at
påtalemyndigheten skal påse at det foreligger endelig uttalelse fra DRK før påtaleavgjorelse og
hovedforhandling.

Etter vår henvendelse våren 2008 nedsatte Justisdepartementet en arbeidsgruppe om
kvalitetssikring av rettsgenetikk i Norge. Arbeidsgruppen har hatt medlemmer fra RMI, DRK,
Domstoladministrasjonen og påtalemyndigheten, og Politiavdelingen i Justisdepartementet har
bidratt med leder og sekretær. I gruppen har vi påpekt at kommisjonens forskrifier ved
behandling av genetiske saker er fulgt av oss, men at RMI har valgt å ikke forholde seg til dette.
DRK har bidratt i arbeidsgruppen med en oversikt over alle sakkyndig uttalelser fra Rivli med
ubesvarte bemerkninger. RMI sin praksis på dette området er likevel så langt ikke endret.
Gruppens arbeide er ikke avsluttet.

Andre oppgaver

Genetisk gruppe ble opprettet som egen gruppe i DRK fra 1.1. 2007 med 6 medlemmer (2 nye,
4 fra L-gruppe). I perioden har genetikk hatt to egne møter (et i Oslo og et i København)
utenom fellesmøter og leder/nestleder-moter.

I 2008 har gruppen deltatt i etablering og utredning fra en arbeidsgruppe i Justis- og
politidepartementet om “Kvalitetssikring av rettsgenetiske sakkyndigvurderinger “.

Arbeidsgruppen har ikke avsluttet arbeidet pr. i dag.
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Psykiatrisk gruppe

Statistikk

Antall saker

Antall saker totalt
Rettspsykiatrisk erklæring
Tilleggserklæring
Undersøkelse av fornærmede
Barneobservasjon
Nevropsykologisk erklæring
Foreløpig erklæring
Nevrologisk undersøkelse
Risikovurdering
Sykemelding tiltalt
Annet*

‘Blank’

2004 2005 2006 2007 2008

383 502 464 434 506
276 351 324 302 350
68 90 67 70 70

10 11 19 9 31
11 22 4 1 0

0 0 3 6 4

0 4 19 18 20

0 0 0 0 i

0 0 0 16 16
0 0 0 0 1

27 22 27 12 13
1 2 i 0 0

* dette dreier seg om ulike saker vi ikke har hatt kategorier for, vi oppretter nye kategorier når det kommer nye
sakstyper til.

Som man ser av tabellen har antall rettspsykiatriske erklæringer stabilisert seg på noe over
300 saker per år de siste fem årene. Det er heller ingen vesentlig utvikling i antall
tilleggserklæringer. Foreløpige erklæringer skal ikke sendes kommisjonen, jfstrpl § 146. Vi
mottar likevel noen, og det er nok i de tilfellene den sakkyndige blir innkalt for å legge frem
erklæringen under hovedforhandlingen. Det er mulig at dette skjer i flere tilfeller enn det vi
ser. Vi anbefaler ikke at en foreløpig erklæring, som er ment å være foreløpig, blir presentert
som en mer omfattende sakkyndigerklæring under hovedforhandling. Det bør i de fleste
tilfellene være tilstrekkelig å dokumentere konklusjonen: at det ikke er mistanke om
utilregnelighet.

Det har vært en stigning i antall sakkyndigvurderinger av fornænnede, dette er vesentlig
vurderinger i forbindelse med borgerlige rettskrav i straffesaker, men også en og annen
undersøkelse av en fornærmet som kan ha blitt utnyttet som psykisk utviklingshemmet.
Barneobservasjoner har vi derimot ikke sett siste år. Dette kan forklares ved at slike
granskninger i mindre grad er gjennomført, og vår erfaring er at det stort sett har kommet lite
ut av dem. Men det kan også forklares ved at sakkyndige ikke sender inn erklæringen til
kommisjonen.

Vi har mottatt diverse erklæringer med andre mandat enn de vanlige rettspsykiatriske
utredningene. Saker som tidligere er blitt kodet som “annet” eller “blank” har etter hvert som
de har økt noe i antall, fått egne kodekategorier. Kommisjonen har de siste to årene behandlet
administrative risikovurderinger som er utført ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.
Disse ligger strengt tatt utenfor kommisjonens virkeområder, men vi har også tidligere
behandlet vurderinger av sikringsdomte, og kan ikke se den store forskjellen på om
risikovurderingene er utarbeidet av fengselet eller av utenforstående sakkyndig.

Saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 2008 var 27 dager. Dette anser vi som bra.
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Innhold i DRKs kommentarer

Ingen gruppe har hatt så mange bemerkninger til saker som psykiatrisk gruppe. Dette er
naturlig, da rettspsykiatri er det rettsrnedisinske fagfeltet med størst grad av skjønn. Gruppen
diskuterer kontinuerlig om kommentarene vi kommer med er “vesentlige”. Det vil alltid være
et skjønnsspørsmål, og i noen få saker har sakkyndige uttrykket skepsis til
hensiktsmessigheten av kommentarene. Ved ett tilfelle ble det gitt en bemerkning på
sviktende grunnlag, det ble etterspurt noe som faktisk stod i erklæringen.

Våre tilbakerneldinger for 2007 og 2008 er gjennomgått av leder og det er laget en tabell over
hva kommentarene omhandler. Merk, en uttalelse kan ha kommentarer om flere forhold.

2007 2008

Totalt antall saker 434 506

Generelle kommentarer 35 20

Kommentarer til mandatet 12 12

Kommentarer om utredningen 23 38

Kommentarer til den kliniske diagnosen 14 18

Kommentarer om konklusjonen 35 51

Kommentarer om usikkerhet ved vurderinger 27 30

Generelle kommentarer kan være bemerkninger om trykkfeil eller andre feil i teksten som har
betydning for meningen, eller at saken burde vært bedre redigert. Det er bemerkninger om at
DRK anbefaler uavhengige undersøkelser med de sakkyndige og flere samtaler som et
kvalitetssikringstiltak, eller at de sakkyndige ikke har utredet alle mandatets punkter,
eventuelt har utredet forhold som ikke omfattes av mandatet.

Kommentarer til mandatet er stort sett at rekvirenten har gitt et mandatet som forutsetter at de
sakkyndige skulle ta stilling til behov for forvaring, eller at det kun er oppnevnt en sakkyndig
ved rettspsykiatrisk undersøkelse. I saker vedrørende borgerlig rettskrav i straffesaker har vi
funnet noen mandat uheldig formulert.

Utredningen har i noen saker ikke vært omfattende nok. Vi har etterlyst mer informasjon om
observanders livssituasjon, eventuelt komparentopplysninger. I noen saker har vi anbefalt
psykologisk utredning av intelligens.

I noen saker har vi hatt bemerkninger til den kliniske diagnose. Dette kan være kommentarer
om at den informasjon som ligger i erklæringen, mener vi at diagnosen må være annerledes
enn de sakkyndige har kommet til. Da ber vi om en tilleggserklæring hvor de sakkyndige
enten kan utdype sitt diagnostiske resonnement, eller revurdere diagnosen og eventuelt
konklusjonen. I noen av disse sakene er uenigheten vesentlig for den rettspsykiatriske
konklusjon, men i noen saker kan det være uten rettspsykiatrisk betydning, men vi anser at det
likevel vil være av betydning for den observerte. Man kan diskutere om dette da dreier seg om
en “vesentlig” kommentar, men vi har valgt å oppfatte det slik.

Kommentarer til konklusjonen bygger på kommisjonens vurderinger av hvorvidt de
foreliggende premisser tilsier den rettspsykiatriske konklusjon som de sakkyndige har
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kommet til. Dette er en helt sentral oppgave for kommisjonen. De strafferettslige begrepene i
stri § 44 og 56 litra c må ha en ensartet definisjon i norsk strafferettspleie og kommisjonen er
den instans som har oversikt over alle slike saker. Kommisjonen har også en mer
gjennomarbeidet oppfatning av lovens forarbeider og andre juridiske kilder enn sakkyndige
vanligvis har. Det skal bemerkes at mange av sakene der vi er uenige i konklusjonen vedrører
stri § 56 iitra c, det er færre saker vedrørende utilregnelighet hvor avgrensningen nok er
klarere. I noen saker er også konklusjonen kommentert fordi de sakkyndige har brukt andre
begreper enn de som fremkommer i straffeloven.

Den siste kategorien med bemerkninger gjelder de erklæringer der kommisjonen for så vidt
kan tiitre konklusjonen, men mener at usikkerhetsmomentene ikke er tilstrekkelig presisert i
vurderingskapittelet.

Fylkesoversikt
Hele Per

perioden 100 000
Fylke: 2004 2005 2006 2007 2008 Sum: per år
Østfold 21 17 23 12 9 82 6,7
Akershus 18 23 19 21 21 102 3,9
Oslo 44 48 54 49 47 242 8,6
Hedmark 7 12 9 13 10 51 5,4
Oppland 3 12 4 6 14 39 4,2
Buskerud 8 12 14 23 18 75 6,0
Vestfold 10 11 12 11 14 58 5,1
Telemark 9 8 6 6 11 40 4,8
Agderfylkene 18 26 22 19 16 101 7,4
Rogaland 29 25 37 28 39 158 7,7
Hordaland 22 29 24 17 22 114 4,9
Sogn og Fjordane 3 5 3 1 2 14 2,6
More og Romsdal 9 26 17 18 19 89 7,2
Sør-Trøndelag 10 18 13 18 30 89 6,3
Nord-Trøndelag 6 5 7 5 4 27 4,2

Nordland 21 26 21 16 23 107 9,1

Troms 24 31 16 20 31 122 15,8

Finnmark 14 16 14 11 12 67 18,7
Ikke oppgitt 0 1 9 8 0 18
Gjenopptakelseskommisjonen x x x x 8 8

Totalt 276 351 324 302 350 1603 7,1

Gjenopptakelseskommisjonen hører ikke inn under noe spesielt
fylke. Varfør 2007 registrert under Oslo.

Det er stadig ulikheter i bruk av rettspsykiatriske utredninger i de ulike fylkene som ikke uten
videre lar seg forklare ut fra ulik kriminalitetsmønster. Forskjeilene er imidlertid ikke så store
som de var for 20 år siden.
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Konklusjonen vedrørende strl § 44 og 56 litra c.

Totalt antall rettspsyk. erkL:

Herav psykotisk:
Herav bevisstiøs:

Herav høygradig psykisk
utviklingshemmet:

Som det fremkommer av tabellen, så er ca 20-25 % av de observerte funnet utilregnelige av
de sakkyndige, variasjoner gjennom årene beror nok på tilfeldigheter. Det skal bernerkes at
disse tallene er basert på de sakkyndiges konklusjon i den primære rapporten, den endelige
konklusjonen kan være annerledes i noen få tilfeller der kommisjonen har hatt innsigeiser.

Det har vært noen saker hvor de sakkyndige har konkludert “ikke bevisstiøs” når observanden
har vært sterkt psykotisk pga. rus og har hatt en hukommelse for situasjonen. Dette er en
tilstand som skal bedømmes strafferettslig som bevisstiøshet dersom tilstanden gjør at den
intoksikerte mangler evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. I slike tilfeller
vil imidlertid stri § 45 som regel komme til anvendelse, så det er ikke strafferettsiig
avgjørende om tilstanden i utgangspunktet faller inn under stri § 44.

Rundt 15 % av observandene har hatt en tilstand som kommer inn under stri § 56 iitra c.
Hvorledes retten oppfatter disse sakene, vet vi ikke.

Observander som tidligere har haft en strafferettslig særreaksjon.

2004 2005 2006 2007 2008
276 351 324 302 350

34 63 42 35 46

Tabellen skiller ikke mellom de som har hatt en løpende særreaksjon og de som har hatt en
særreaksjon på et tidligere tidspunkt. Det er obligatorisk med rettspsykiatrisk vurdering ved
overprøving av særreaksjon for utilregnelige, men ikke for tiiregnelige. Risikovurderingene
fra Ila fengsel kommer i tillegg til denne tabellen.

Totalt antall rettspsyk. erkL:
Herav mltidligere særreaksjon:

2004 2005

Stri § 44

2006 2007 2008 5 år totalt

Stri § 56 litra c
Alvorlig psykisk lidelse:

Sterk bevisshetsforstyrrelse:
Lettere psykisk

utviklingshemming:

276 (%) 351 (%) 324 (%) 302 (%) 350 (%) 1603 (%)

29 (10,5) 78 (22,2) 90 (27,8) 68 (22,5) 77 (22,0) 342 (21,3)
4 (1,4) i (0.3) 2 (0,6) 0 (0,0) i (0,3) 8 (0,5)

7 (2,5) 13 (3,7) 5 (1,5) 3 (1,0) 7 (2,0) 35(2,2)

13 (4,7) 24 (6,8) 24 (7,4) 18 (6,0) 17 (4,9) 96 (6,0)
9 (3,3) 10 (2,8) 14 (4,3) 9 (3,0) 11 (3,1) 53 (3,3)

7 (2,5) 14 (4,0) 25 (7,7) 18 (6,0) 26 (7,4) 90 (5,6)
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Viktkste dia2nose i de rettspsykiatriske erklæringene

Diagnosekategori 2004 2005 2006 2007 2008 Totalt
ICD-10 n % n % n % n % n % n %

F00-09 8 2,9 15 4,3 8 2,5 5 1,7 20 0,6 56 3,5
F 10-19 54 19,6 69 19,7 80 24,7 75 24,8 59 16,9 337 21
F 20-29 63 22,8 90 25,6 87 26,9 80 26,5 89 25,4 409 25,5
F 30-39 25 9,1 15 4,3 20 6,2 12 4 34 9,7 106 6,6
F40-49 12 4,3 7 2 10 3,1 11 3,6 15 4,3 55 3,4
F60 46 16,7 59 16,8 36 11,1 43 14,2 44 12,6 228 14,2
F65 5 1,8 2 0,6 i 0,3 5 1,7 1 0,3 14 0,9
F 70 13 4,7 22 6,3 28 8,6 12 4 29 8,3 104 6,5
F71 6 2,2 10 2,8 2 0,6 3 i 4 1,1 25 1,6
F80-89 1 0,4 4 1,1 1 0,3 4 1,3 12 3,4 22 1,4
F90-98 9 3,3 6 1,7 16 4,9 7 2,3 14 4 52 3,2
Ingen diagn.krit. 17 6,2 27 7,7 19 5,8 24 7,9 13 4,7 100 6,2
Ingen opplysning 11 4 14 4 4 1,2 7 2,3 14 4 50 3,1

Totalt antall 276 351 324 302 350 1603
Saker

Alle psykiatriske diagnoser (hver observand kan ha opp til 4 psykiatriske diagnoser)

Diagnosekategori 2004 2005 2006 2007 2008 Totalt
ICD-10 n % ‘i % fl % ‘ 1 % fl %

F00-09 13 4,7 18 5,1 10 3,0 9 3,0 7 2,0 57 3,6
F 10-19 109 39,5 142 40,5 169 52,2 137 45,3 151 43,1 708 44,2
F 20-29 66 23,9 96 27,3 90 27,8 86 28,5 97 27,7 435 27,1
F 30-39 30 10,8 29 8,3 34 10,5 28 9,3 48 13,7 169 10,5
F40-49 28 10,1 19 5,4 23 7,1 17 5,6 23 6,6 110 6,9
F 60 82 29,7 92 26,2 93 28,7 82 27,2 68 19,4 417 26,0
F65 7 2,5 7 2,0 6 1,9 8 2,6 4 1,1 32 2,0
F 70 17 6,2 23 6,6 32 - 9,9 19 6,3 30 8,6 121 7,5
F71 6 2,2 10 2,8 2 0,6 3 1,0 4 1,1 25 1,6
F80-89 2 0,7 4 1,1 i 0,3 7 2,3 17 4,9 31 1,9

F 90-98 16 5,8 15 4,3 31 9,6 22 7,3 28 8,0 112 7,0
Ingen diagn.krit. 17 6,2 27 7,7 19 5,8 24 7,9 13 4,7 100 6,2
Ingenopplysning 11 4,0 14 4,0 4 1,2 7 2,3 14 4,0 50 3,1

Totalt antall 276 351 324 302 350 1603
saker

Disse to tabellene oppsummerer diagnoser som de sakkyndige har satt. Vi ser at 3,5 % av
observandene hadde primært en diagnose innenfor F 00-09 (ICD-10), dette er
hjerneorganiske lidelser. Totalt hadde 3,6 % av observandene en slik diagnose.

Stofffiiisbruk (Fl 0-19) var prirnærdiagnosen for 21,0 %, totalt hadde 44,2 % av observandene
en slik diagnose. Dette understreker, hva vi vet fra andre kilder, hvor omfattende rusmisbruk
er i denne gruppen.
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Diagnoser i kapittel for schizofreni, schizotyp lidelse og paranoid psykose (F 20-29) var
prirnærdiagnosen i 25,5 % av tilfellene. 1,6 % av de øvrige observandene hadde også en
diagnose i dette spekteret.

De affektive lidelsene (manisk depressive lidelser, F 30-3 9) er på langt nær så hyppige, totalt
10,5 % av de observerte hadde en diagnose i dette kapittelet. Det dreier seg ofte om lettere til
moderate depresjoner, men det er også saker med mer alvorlig depresjon eller mani.

F 40-48 er kapittelet for nevrotiske, belastningsrelaterte og sornatoforrne lidelser. Bortsett fra i
2004 hvor det var over 10 % som hadde en slik diagnose, har frekvensen ligget på litt over
5 %. Dette er i stor grad posttraumatisk stresslidelser og akutte belastningslidelser.

Det er ingen rettspsykiatriske erklæringer med diagnoser i F 50-59 kapittelet,
atferdssyndrorner forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer.

Kapittelet F 60-69, personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne, er i disse tabellene delt i
to kategorier, personlighetsforstyrrelser og seksuelle avvik. Det var 26,0 % av observandene
som hadde en personlighetsforstyrrelse, dette dreier seg i stor grad om dyssosial
personlighetsforstyrrelse, men også paranoid personlighetsforstyrrelse, ustabil
personlighetsforstyrrelse eller blandet. I 2003 var det 44,7 % av observandene som hadde en
slik diagnose. Nedgangen kan skyldes tilfeldigheter, men kan også skyldes en mer
differensiert diagnostikk. Det var totalet 32 personer som fikk diagnosen pedofili i
fernårsperioden, men kun 14 av dem hadde dette som første diagnose. Første diagnose vil nok
i disse tilfellene i stor grad være psykisk utviklingshemming, men også dyssosial
personlighetsforstyrrelse.

ICD-10 diagnoser F 70, lettere psykisk utviklingshemming, og F 71 moderat psykisk
utviklingshemming ble stilt for 136 personer, 9,1 % av de observerte. Dette er tilstander som
kommer inn under utilregnelighetsregelen eller strl § 56 litra c. Når vi vet at Søndenaa1har
funnet at vel 10 % av fengselsinnsatte antas å være lettere psykisk utviklingshemmet, kan det
synes som om denne gruppen i for liten grad blir observert.

Det er relativt få (1,9 %) som har en diagnose i kapittelet F 80-89, gjennorngripende
utviklingsforstyrrelser. Dette dreier seg om barneautisrne og Aspergers syndrom. Noen flere,
7,0 % har diagnosen ADHD (F 90), halvparten av disse har det som bidiagnose.

Det er kun 6,2 % som eksplisitt ikke har noen psykiatrisk diagnose, mens for 3,1 % av sakene
er det ikke tilstekkelig informasjon til å stille noen diagnose.

Søndenaa, Erik: Intellectual disability in the criminal justice system, Doctoral thesis 2009:6, NTNU
ISBN 978-471-1379-0 (electronic ver.)
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Observander siktet etter § 233 (drap og drapsforsok)

2004 2005 2006 2007 2008

Siktelse § 233 nå 28 28 39 36 38

Herav psykotisk eller
høygradigpsykisk 4 12 13 10 7
utviklingshemmet

Herav bevisstiøs 0 0 1 0 0

Denne tabellen viser at ikke alle drapsdømte er blitt rettspsykiatrisk observert, noe vi finner er
en fornuftig praksis. Tidligere var det nesten automatikk i rettspsykiatrisk vurdering ved drap.
Vi vet ikke hvor mange saker der siktelsen er § 233 som medfører dom etter samme paragraf.
I noen saker kan tiltalen ha blitt endret til legernsbeskadigelse, siktelsen kan ha blitt henlagt
eller det kan være avsagt frifinnende dom.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det registrert følgende antall drapsetterforskning: 50 saker i
2004 og 48 saker i 2005. Det foreligger ikke senere tall, men vi har fått inntrykk av at det er
ingen vesentlig utvikling. Dette tilsier at andelen drapsetterforskede som ble funnet
utilregnelige har vært henholdsvis 8 og 25 % disse to årene dersom man forutsetter at det er
samme kriterier for registrering i de to registre. Dette er neppe tilfellet, men tallene indikerer i
alle fall at det ikke er grunn til å tro at 25 % av drapssiktede er utilregnelige, slik som man i
mange år har ment på grunnlag av kommisjonens statistikk. For de senere år vil vel antallet
ligge mellom 10 og 20 %.

Annen virksomhet i psykiatrisk gruppe

Rekruttering og utdannelse av reftspsykiatrisk sakkyndige.
Psykiatrisk gruppe har gjentatte ganger blitt konfrontert med at det er vanskeligheter for
rekvirenter å komme i kontakt med sakkyndige som har kapasitet til å påta seg oppdrag. Det
har også vært vanskelig for domstolene å beramme saker, for det er få sakkyndige som er
aktive, og når en sakkyndig først har skrevet en vurdering, kan man ikke bytte ut
vedkommende. Dette medfører at i noen fristsaker må aktor eller forsvarer byttes ut for å
finne et tidspunkt hvor sakkyndige kan møte dersom slikt oppmøte er nødvendig.

Kommisjonen har tatt dette opp med Justisministeren, og vi er meget tilfreds med at
departementet i sitt høringsnotat etter Fritz Moen granskningen skrev at det vil bli nedsatt et
utvalg som kunne utrede rekruttering og utdannelse av rettspsykiatrisk sakkyndige. Det er jo
påfallende at alle andre rettsmedisinske disipliner er forankret i universitets- og
sykehusmiljøer, mens rettspsykiatrisk virksomhet kun er privat praksis.

Psykiatrisk gruppe har i 2008 samarbeidet med kompetansesentrene for sikkerhetspsykiatri,
fengselspsykiatri og rettspsykiatri for å utarbeide en kurspakke for rettspsykiatrisk
sakkyndige, og vi håper at dette kan bli ett tilbud i 2009. Det er også utarbeidet flere notat til
Justisdepartementet om hvordan man kan organisere rettspsykiatrisk virksomhet.
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Psykiatrisk gruppe har søkt å lage en oversikt over hvor mange sakkyndige som har utført
rettspsykiatriske oppdrag, hvor mange oppdrag de har hatt hver, og hvilken arbeidssituasjon
de har. Vi har valgt å se på årene 2002, 2003 og 2007. Året 2002 var et år med mange
rettspsykiatriske utredninger, naturlig i og med at dette var det året man fikk nye
strafferettslige særreaksjoner, og det var mange konverteringssaker da. Årene 2003 og 2007
har vi sammenlignet for å se om det stemmer at det etter hvert er blitt færre sakkyndige i
“normalår”.

Antall sakkyndige.
I 2002, 2003 og 2007 ble det henholdsvis avgitt 429, 364 og 302 “vanlige” rettspsykiatriske
erklæringer. I tillegg kommer noen tilleggserklæringer, og andre saker. Totalt var antall
erklæringer i disse tre årene 567, 466 og 464.

2002 2003 2007
Antall sakkyndige med over
10 erklæringer

22 18 15
Antall sakkyndige med
mellom 2 og 10 erklæringer 56 61 48

Antall sakkyndige med 1 48 41 33
erklæring

Totalt antall sakkyndige 126 120 96

Som man ser av denne tabellen, er det rundt 100 sakkyndige som har hatt rettspsykiatriske
oppdrag hvert år. Det er imidlertid et markant fall fra 2002 til 2007. Dette er bekymringsfullt
med hensyn til fremtidig kapasitet og kan neppe bare forklares ved at det var flere saker i
2002 og derved behov for flere sakkyndige. Årene 2003 og 2007 var jevnere i antall saker, og
det var 24 færre sakkyndige som hadde påtatt seg oppdrag.

Vi finner denne utviklingen bekymringsfull, og er redd for at det i fremtiden vil være ganske
vanskelig å få tak i sakkyndige med mindre det tas noen organisatoriske grep sentralt.

Den mest nærliggende forklaring er det stadig økende press på det psykiske helsevem,
mulighetene til å påta seg oppdrag “på si” er blitt betydelig redusert de siste ti årene. Dette
slår også ut hos de sakkyndige som har hatt mer enn 10 saker på et år. Denne gruppen er
redusert med rundt en tredjedel fra 2002 til 2007, mens det totale antall er redusert med rundt
en fjerdedel.

Sakkyndiges arbeidsforhold.
For å få en bedre oversikt over hvilken arbeidssituasjon de som utfører rettspsykiatriske
erklæringer har, har DRK laget en tabell over det vi mener må være arbeidssituasjonen for de
sakkyndige i disse to årene. Dette har vi kun gjort for de sakkyndige som har skrevet mer enn
en erklæring. Tallene som fremkommer nedenfor kan være noe ukorrekte, da vi ikke har
fullstendig oversikt, spesielt for 2002. Gruppen med kun en erklæring består sannsynligvis for
en noe større del av personer som tilfeldig er innom fagfeltet som yngre ansatte leger og
psykologer og enkelte privatpraktiserende psykologer/psykiatere.
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2002
Privat Pensjonist Akadernisk Avdelingssjef! Overlege og
praksis stilling avdelingsoverlege ansatt psykolog

22
Sakkyndige 5 7 2 5 2
mest brukt
56 11 2 4 17 9sikre
Sakkyndige
mellom 2 14 usikre
og 10
saker,

Totalt 78 16 9 6 22 Ca 25 ?

2007
Privat Pensjonist Akademisk Avdelingssjef! Overlege og
praksis stilling avdelingsoverlege ansatt psykolog

15 5 4 i 4 1
Sakkyndige
mest brukt
48
Sakkyndige 13 1 7 16 li
mellom 2 og
10 saker
Totalt 63 18 5 8 20 12

Som man ser av disse tabellene, er det flere selvstendig praktiserende spesialister i 2007 enn i
2002.

Det skal her bemerkes at pensjonister i egen praksis som ofte har vært i akademisk stilling
tidligere, i begge tabellene er registrert som pensjonister. Vi har ikke kjennskap til om noen av
de privatpraktiserende har driftstilskudd, men vi antar at de fleste ikke har det.

Antall pensjonister er redusert. Det synes som om “en generasjon” av rettspsykiatere er i ferd
med å trappe ned. De mest kjente og tildels svært produktive sakkyndige har ofte vært
pensjonister som ikke har hatt for store vanskeligheter med å finne tid til å møte under
hovedforhandling, foruten å utføre selve oppdraget.

Personer i akademiske stillinger har holdt seg nokså konstant og på et beskjedent nivå. En
professor i rettspsykologi er på denne listen og to personer knyttet til Kompetansesentrene for
sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri.

En stor gruppe av de sakkyndige er avdelingssjefer!avdelingsoverleger. Dette er leger som i
mindre grad arbeider direkte klinisk, men administrerer kliniske avdelinger. Disse har god
klinisk kompetanse og er vel kjent med dagens institusjonspsykiatri. De har en slik
arbeidssituasjon at de i større grad enn overleger og andre underordnede med mange kliniske
forpliktelser kan styre sin egen dag, og det kan synes lettere for dem å frigjøre tid under
hovedforhandling.

31



Leger og psykologer uten lederansvar er den siste gruppen i tabellene. Det kan være at
tabellene er upresise her, spesielt for 2002, og at noen av disse er avdelingsoverleger eller i
privat praksis. DRK har et klart inntrykk av at denne gruppen stadig blir mindre, noe som
uansett må fremgå av tabellene. Mens overleger for 20 år siden kunne være noe fleksible i
forhold til tilstedeværelse i avdelingen, er fravær fra avdelingen for oppmøte under
hovedforhandling i dag meget vanskelig. Og det er generelt mindre villighet til å påta seg
utredninger som legger beslag på ettermiddager og helger.

Kommisjonen har tilskrevet alle avdelingsledere ved psykiatriske institusjoner og oppfordret
dem til å legge forholdene til rette for rettspsykiatrisk virksomhet. Dette har blant annet
medført at Ullevål Universitetssykehus kontaktet oss og viste sin interesse. Det ble arrangert
undervisning for overleger og psykologspesialister to ganger der, og etter dette meldte fem
overleger seg som interessert i oppdrag. Disse nye navnene er formidlet til påtalemyndighet
og domstol.

Vi håper at departementet i 2009 vil arbeide videre med hvordan flere rettspsykiatrisk
sakkyndige kan rekrutteres.

Uansatt er det viktig for rekrutteringen at domstolen ikke forventer at sakkyndige skal være
tilstede under hele hovedforhandlingen. Oslo tingrett har nå besluttet at rettspsykiatrisk
sakkyndige i sitt mandat skal spørres om hvilke deler av hovedforhandlingen de mener de bør
være tilstede på for å kunne forklare seg i saken. Det oppfordres til at andre gjør tilsvarende.

Arbeidet med Nyhetsbrev
Psykiatrisk gruppe har også de siste to årene sendt ut to nyhetsbrev i året. Brevene går til de
sakkyndige vi har i våre registre, til påtalemyndighet og domstoler. De er også lagt ut på
hjemmesidene som fra 1. januar 2009 skifter adresse til www.sivilrett.no. Det er vårt inntrykk
at brevene blir satt pris på.

Vurdering av fornærmede i straffesaker.
Psykiatrisk gruppe har behandlet flere saker de senere år hvor det er utført en vurdering av
psykisk skade hos en fornærmet i en straffesak. Vi har sett mange utfordringer i disse
vurderingene, og har vært noe usikre på hvordan de skulle behandles av oss. Vi arrangerte
derfor et internt seminar i 2007, og i 2008 inviterte vi enkelte samarbeidspartnere og de
sakkyndige som hadde utført slike vurderinger til et seminar hvor ulike problem ble diskutert.

Det synes som om dette saksfeltet er nokså nytt og ikke godt gjennomarbeidet på mange
nivåer i straffesakskjeden. Nedenfor følger noen refieksjoner psykiatrisk gruppe har hatt etter
å ha arbeidet med disse sakene og diskutert en del prinsipielle spørsmål.

I slike saker har vi sett at det er oppnevnt en sakkyndig. Dette er i tråd med vanlig
erstatningsrettspraksis, men det stiller da store krav til at vedkommende ikke bare er en god
fagmann, men også forstår rollen som sakkyndig.

Mandatene er ikke alltid godt formulert. Vi har sett eksempler på at sakkyndige blir bedt om å
utrede den skade fornærmede er påført etter den anmeldte voldshandling. Dette er naturligvis
uheldig.

De sakkyndige har i stor grad basert sine vurderinger på det fornærmede har fortalt. Vi ser at
de sakkyndige ikke i alle saker har hentet inn supplerende opplysninger, men lagt
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fornærmedes saksfremstilling til grunn. De sakkyndiges diagnostiske vurderinger har ofte
konkludert med en Post Traumatisk Stresslidelse (PTSD). Dette er noe problematisk, da en
slik diagnose forutsetter et traume, som det ennå ikke er en rettskraftig dom for. På mange vis
hadde det vært gunstigere om sakkyndige kun utredet symptorner og ikke konkluderte
diagnostisk i slike saker.

I en vanskelig sak hadde fomærmede fortalt veldig mange detaljer om overgrep til den
sakkyndige, detaljer som burde kunne bekreftes eller avkreftes ved etterforskning og
bevisføring. Den sakkyndige konkluderte på den bakgrunn at det forelå en PTSD og at
fornærmedes fremstilling virket konsistent og troverdig. Dette ble ikke påpekt som uheldig fra
kommisjonens side. I ettertid ser vi at vi burde har gitt den sakkyndige et “tilleggsmandat”,
nemlig å vurdere hvordan de symptomene som var beskrevet kunne oppfattes dersom man la
tiltaltes saksfremstilling til grunn. Men vi mener at det er domstolen som opprinnelig burde ha
formulert mandatet slik.

Kommisjonen ønsker å påpeke at medisinsk invaliditet først kan vurderes ved avsluttet
behandling. Det er derfor ofte for tidlig å vurdere dette under en hovedforhandling som finner
sted relativt kort tid etter den påståtte handlingen. Vi mener også at en slik vurdering må
bygge på tilsvarende omfattende dokurnentasjon som andre erstatningskrav. Dette vil igjen si
at det som er oppnådd de senere år ved at fornærmede i overgrepssaker ikke må redegjøre for
hele sin livshistorie, blir reversert.

Vi ser at hensikten med en slik utredning av fornænnede er todelt. Påtalernyndigheten kan ha
behov for en utredning for å vurdere om den påståtte voldshandlingen var særlig grov.
Bistandsadvokaten kan ha et behov for å underbygge et erstatningskrav. Det synes for oss som
om domstolene bør diskutere hvordan bevisføring da bør foregå.

Vi vil anbefale at også tingrettene deler hovedforhandling slik at fornærrnede, og ikke den
sakkyndige, forklarer seg om sin subjektive opplevelse av de påklagete handlinger og hvilke
konsekvenser det har fått for fomærmede før skyldspørsmålet blir avgjort. Dette vil da kunne
belyse handlingens grovhet.

Den sakkyndige kan så presentere sin utredning etter at retten har tatt stilling til hva som skal
legges til grunn som fakta i saken. Da slipper fornærmede at vedkommendes fulle bakgrunn
blir presentert på et tidlig tidspunkt under hovedforhandling, og retten vil være upåvirket av
hvilket bilde den sakkyndige dannet seg av de påklagete handlinger. Det er vel slik i disse
sakene at dersom en sakkyndig gjentar for retten det fomærmede har fortalt om de påklagete
handlinger, vil dette kunne tillegges “sakkyndig” vekt utover hva det er grunnlag for.
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Vedlegg i — Notat om kommisjonens oppgaver og arbeidsmetoder

Notat utarbeidet juni 2008 til en arbeidsgruppe som skulle utrede “Behandling og rutiner ved
kvalitetssikring av rettsgenetiske sakkyndigvurderinger”, initiert av Justisdepartementet,
Politiavdelingen.

Den rettsmedisinske kommisj ons oppgaver og arbeidsmetoder.
Randi Rosenqvist, leder, DRK

Den rettsrnedisinske kommisjon ble opprettet i 1900 og er hjemlet i strpl § 146. DRK er
videre regulert av forskrift (2003-03-14 nr 294).

Kommisjonens virksomhet bygger på det faktum at det ikke finnes “autoriserte sakkyndige”
innen de ulike rettsmedisinske fagfelt i Norge. Ulike medisinere og andre med rettsmedisinsk
kompetanse påtar seg ulike oppdrag for retten. Da retten ikke selv har realkompetanse til å
vurdere holdbarheten i de rettsmedisinske vurderinger, er kommisjonen rettens rådgiver i så
måte. Kommisjonen, som tradisjonelt har bestått av landets mest erfarne innen fagfeltet, skal
ved å gjennomgå avgitte uttalelser påpeke “vesentlige mangler” ved disse,jfstrpl § 147. På
dette vis har vi utviklet et system med “godkjennelse” av erklæringer ved en nasjonal
kommisjon, og derved i stor grad unngått at retten blir avhengig av ulike sakkyndiges
presentasjoner, for så å måtte bestemmer hvilken rettsrnedisinsk forståelse man vil legge til
grunn. Dette er som kjent systemet i angelsaksiske land: “the battle ofthe experts” og det er
slik saker føres i sivile saker.

Det er Justisdepartementet som oppnevner kommisjonens medlemmer og ledere etter å ha
hørt relevante instanser som universitetene, Helse og omsorgsdepartementet, Riksadvokaten
og Domstoladministrasjonen. Ved oppnevnelse blir det primært søkt å finne de best
kvalifiserte medlemmer, men også å sette sammen en kommisjon av begge kjønn og som
dekker flest mulig geografiske områder. Det er viktig at medlemmene er habile i
saksbehandlingen, og ingen medlemmer behandler saker som kommer fra eget institutt.

Kommisjonen har ved sin tilbakemelding til påtalemyndigheten og retten, og også da til de
sakkyndige, påvirket den generelle utviklingen innen rettsmedisin. Dette gjelder spesielt de
mer formelle og juridiske sider ved hvorledes erklæringer utformes. Enkelte uheldige
erfaringer de senere år har tilskyndet at erklæringer blir mer detaljerte, og at alle konklusjoner
skal underbygges med tydelige premisser. Det er viktig å fastslå hva som er premisser for
vurderingen, noe som eventuelt kan bestrides, og hva som er den faglige vurderingen, noe
som også kan bestrides, men på annet vis enn hva som er fakta i saken.

Når kommisjonen behandler en sak, er det to medlemmer (eller i noen tilfeller kun ett) som er
faglig uavhengige (habile) av hverandre og av den sakkyndige hvis arbeide skal
kvalitetssikres, som leser saken og gir sine merknader. Leder eller nestleder leser også saken
og merknadene og avgir kommisjonens uttalelse i saken.

Når kommisjonen behandler en sak, er det følgende problemstillinger som sjekkes:
1. Hva er mandatet? Er mandatet rimelig formulert i forhold til det man kan forvente

utredet ved rettsmedisinsk sakkyndig.
2. Er den sakkyndige kvalifisert til å besvare mandatet?
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3. Hvilke fakta i saken har den sakkyndige lagt til grunn for sin vurdering? Hvor kommer
disse opplysningene fra?

4. Hvilke undersøkelser har den sakkyndige gjort. Kan man på grunnlag av erklæringen
vurdere om undersøkelsene er gjort korrekt? Burde man ha utført andre undersøkelser
for å utrede mandatet?

5. Har den sakkyndige innhentet andre opplysninger som ikke lå i politidokumentene?
Hvor kommer i tilfellet disse opplysningene fra?

6. Hvordan gjøres den samlede medisinske vurdering i forhold til disse opplyningene
(punktene 3,4,5)?

7. Hvordan forrnuleres besvarelse av mandat, spesielt sannsynlighetsvurderinger, med
bakgrunn i den samlede medisinske vurdering.

Til 1.
Det må alltid være et mandat for en sakkyndigvurdering, dette mandatet må ligge innenfor
den sakkyndiges kompetanse.

Det må komme klart frem av mandatet hva den sakkyndige skal utrede. I genetikksaker må
oppdragsgiver definere hvilke referanseprøver som skal sammenlignes med eventuelle
biologiske spor. Dersom det er oversendt flere biologiske spor, må det fremkomme om alle
skal analyseres, eller om det er tilstrekkelig å analysere spor til man har funnet en fullstendig
DNA-profil. Det skal ikke være slik at den sakkyndige avgjør hva som skal analyseres eller
hvilke sammenligninger som skal foretas.

I enkelte DNA-saker ser vi at det er sendt inn mange prøver, men bare en del av dem er
analysert. Da er det av rettssikkerhetsmessige grunner viktig at det fremkommer hvem som
har bestemt dette. Forsvarer kan for eksempel være opptatt av at alternative handlingsforløp
kunne underbygges ved at alt materialet ble analysert.

Kommisjonen kan ha bemerkninger til mandatet dersom man finner at det er uhensiktsmessig
formulert eller på annet vis uklart.

Til 2
Kommisjonen kan ikke kontrollere den enkelte sakkyndiges reelle kompetanse, men vil
kontrollere om den sakkyndige har en formell kompetanse som er adekvat i forhold til
mandatet. For eksempel kan kommisjonen mene at ved klinisk vurdering av en person med
diabetes og mulig bevissthetsforstyrrelse, bør det være både en indremedisiner og en psykiater
som sakkyndig. Psykiateren vil ikke ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere tilstander med
lavt blodsukker, mens indremedisineren ikke har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere
dissosiative tilstander, selv om begge har en medisinsk grunnutdannelse.

Til 3
I de fleste saker vil mandatet ledsages av ulike politiopplysninger og/eller materiale. Det er
viktig at den sakkyndige presenterer hvilke opplysninger som oppdragsgiver mener skal
legges til grunn for den sakkyndige vurderingen. Det er viktig at det blir dokumentert dersom
oppdragsgiver gir supplerende informasjon eller endrer mandat underveis i det sakkyndige
arbeidet. I erklæringen skal det være tydelig hvem som har gitt hvilke premisser for den
faglige vurdering.
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Også andre opplysninger, som for eksempel politiets opplysninger om slektskapsforhold
mellom personer som har avgitt referanseprøver i DNA-saker, er en viktig premiss for
vurderingen, og dette må naturligvis tas med i selve erklæringen.

Kommisjonen kan ikke kontrollere at de “riktige” informasjoner er tatt inn i erklæringen som
prerniss da vi ikke er kjent med politidokumentene. Det er viktig at begge partene, som har
alle politidokumenter, kontrollerer at all relevant informasjon er tatt med. Dette er spesielt
viktig i psykiatriske saker der det for eksempel kan være mange vitneavhør som sier noe om
observandens psykiske fungering. Det er da viktig at de sakkyndige presenterer alle relevante
opplysinger, ikke bare de som underbygger de sakkyndiges konklusjoner (“utvalgs bias”).

Til 4
Kommisjonen må kontrollere at de forventede undersøkelser er utført av den sakkyndig. I
noen tilfeller etterlyser vi undersøkelser som ikke er gjort som vi finner viktige for å besvare
mandatet.

Vi kan som regel ikke kontrollere om de oppgitte undersøkelsene er utført korrekt. I enkelte
saker kan det fremkomme av den sakkyndiges presentasjon at det er sannsynlig at
undersøkelser ikke er utført av kompetent person eller at resultat av ulike undersøkelser
motsier hverandre og derfor er usikre. I andre saker fremkommer det at analysene er gjort
etter akkrediterte metoder. Det er sterkt ønskelig at analyser som kan akkrediteres, blir
akkreditert.

Ved kliniske undersøkelser må vi imidlertid som regel anta at den sakkyndiges egne
kvalitetssikringsrutiner ved undersøkelser tilsier at undersøkelsene er utført korrekt.
Et kvalitetssikringstiltak som etter kommisjonens mening er nødvendig innen rettspsykiatri, er
at to sakkyndige undersøker observanden minst to ganger hver. I slike tilfeller hvor
“måleinstrumentet” er den sakkyndige, må man ha flere “målinger” for å kunne regne med
riktig klinisk diagnose.

Til 5
I en del saker vil den sakkyndige innhente supplerende opplysninger, for eksempel fra
helsevesenet eller komparenter. Slike opplysninger kan verken den sakkyndige eller
kommisjonen kvalitetssikre, men ta til etterretning. Da er det viktig at kilden er klart
dokumentert. Da kan partene eventuelt også innstevne vedkommende som vitne dersom
opplysninger er bestridt og viktige for den sakkyndige vurdering.

Til 6
Det sakkyndige skjønn er det mest sentrale i kommisjonens kvalitetssikring. Kommisjonen
må lese alle premissene som ligger i den sakkyndige erklæringen og kontrollere at disse
premissene underbygger den sakkyndiges vurdering.

Dersom premissene ikke er korrekte, kan/vil vurderingen være gal, uten at kommisjonen kan
oppdage det. Hvilke premisser som skal legges til grunn (fakta i saken) er det til syvende og
sist retten som skal avgjøre. Dette kan medføre at sakkyndigerklæringen ikke kan avsluttes før
retten har foretatt bevisvurderinger. Vi har sett saker der det synes som om retten har lagt til
grunn de premisser den sakkyndige har lagt til grunn i stedet for å vurdere dette selv, og dette
har medført feilaktige dommer. Dette er en måte sakkyndige uforvarende kan påvirke rettens
bevisvurdering i uheldig retning.
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I en del genetikksaker har vi sett at viktige premisser for den sakkyndige vurdering ikke er
oppgitt. Dette gjelder blant annet mengdemessige data ved blandingsprøver. Dersom man skal
vurdere sannsynlighet i blandingsprøver (likelyhood ratio) må de mengdemessige data
fremkomme i erklæringen. DRK kan ellers ikke kontrollere slike vurderinger.

Kommisjonen kan eventuelt be om innsyn i skrifilig materiale utover erklæringen eller be om
at det utføres ytterligere undersøkelser, jf forskriften § 5, merknader.

Til 7
Når vurderingen oppsummeres til en kortere besvarelse av mandatet, vil kommisjonen
kontrollere at denne oppsummeringen er rimelig og dekkende ut fra den mer kompliserte
vurderingen som fremkommer i erklæringen for øvrig. Spesielt er vi opptatt av hvorledes
usikkerhetsmomenter blir presentert. Sakkyndige kan influere retten på en uheldig måte både
ved å minimere usikkerhetsvurderinger og ved å utbrodere disse. Det er også et fatum at
retten, både jurister og legdommere, har andre forutsetninger til å forstå medisinsk statistikk
og sannsynlighetsbergninger. Mandatet må besvares slik at disse aktørene får mest mulig
korrekt oppfatning av hva de sakkyndige mener.

Vi vil imidlertid understreke at vi ikke på noe vis kan pålegge de sakkyndige å ha samme
vurdering av premissene som vi har. I slike tilfeller vil retten få vite at i vurdering av de
presenterte premissene er det uenighet mellom kommisjon og sakkyndige. Dette kan nok
forekomme i alle grupper. Når vi ikke uten videre kan tiltre konklusjonen, vil vi be om en
tilleggsuttalelse. Dersom det da fremkommer at det er en reell faglig uenighet, tar vi det til
etterretning. I mange tilfeller vil imidlertid de sakkyndige enten revurdere eller utdype sin
erklæring slik at kommisjonen og de sakkyndige blir enige. Det er sjelden det er behov for
mer enn en tilleggsuttalelse, med mindre saken utvikler seg ytterligere (nye fakta i saken,
tilleggsmandat el).

Kommisjonen kontrollerer også at alle punktene i mandatet er besvart.

Avslutning:
Kommisjonen har en løpende debatt internt om hvorledes og når vi skal avgi bemerkninger. I
den siste tiden er det avgitt bemerkninger til mellom ca 7 og ca 35 % av erklæringene,
varierende fra gruppe til gruppe. Det er desidert flest bemerkninger i psykiatrisaker. Dette er
som forventet. Rettspsykiatri er mindre standardisert enn de andre rettsmedisinske
fagområdene, rettspsykiaterne konkluderer verdrørende strafferettslig (juridiske) begrep, og
det er intet akademisk miljø som står for produksjon av rettspsykiatriske erklæringer og som
der kan sette en standard.

Det har vært en diskusjon gjennom noen år om kommisjonen burde melde tilbake til
sakkyndige uten at oppdragsgiver får kjennskap til dette. Dette ville i tilfellet være mot
forskriftene, § 3. Vi mener at dette uansett er prinsipielt uheldig ut fra tilsvarende argumenter
som ovenfor når det gjelder behov for transparens i det sakkyndige arbeidet. Gruppelederne er
pålagt å ikke skrive slike brev “under hånden”, men eventuelt ta opp generelle spørsmål
direkte med fagfeltet hvis man finner at det er behov for faglig veiledning ut over det som er
naturlig å ta opp i våre vanlige brev.
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Vedlegg 2 — Forskrift for Den rettsmedisinske kommisjon

Stri § 146
Det skal for hele riket være en rettsmedisinsk kommisjon som veiledende organ i

rettsmedisinske spørsmål. Medlemmene oppnevnes av Kongen. Kommisjonen kan deles i
flere avdelinger.

Kongen gir nærmere regler for kommisjonen og dens arbeidsordning.

Str1 147
Enhver som tjenestegjør som sakkyndig i rettsmedisinske spørsmål, skal straks sende

den rettsmedisinske kommisjon avskrift av den skriftlige erklæringen som han gir retten eller
påtalemyndigheten. Dette gjelder ikke ved foreløpige erklæringer som nevnt i strl § 165 fjerde
ledd.

Såfremt den sakkyndige under hovedforhandling git uttalelser som avviker fra den
skriftlige erklæringen eller på vesentlige punkter utfyller den, skal han sende kommisjonen et
referat av sin muntlige forklaring.

Kommisjonen skal gjennomgå de innkomne erklæringer og uttalelser. Finner den
vesentlige mangler, skal den gjøre retten eller i tilfellet påtalemyndigheten oppmerksom på
dette.

FOR 2003-03-14 nr 294: Forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon.

INNHOLD

Forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon.
§ 1. Kommisjonens sammensetning
§ 2. Medlemmenes kvalifikasjoner
§ 3. Kommisjonens oppgaver
§ 4. Kommisjonens sekretariat
§ 5. Den rettsrnedisinske kommisjonens saksbehandling
§ 6. Oppheving og ikrafitredelse

Merknader til forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon

Forskrift om Den rettsrnedisinske kommisjon.

Fastsatt ved kgl.res. 14. mars 2003 med hjemmel i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker
(5traffeprosesslon) § 146. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1. Kommisjonens sammensetning

Den rettsmedisinske kommisjon skal være inndelt i faggrupper. Departementet fastsetter
antall grupper, inndeling etter fagområder og antall medlemmer.

Medlemmene oppnevnes av departementet for inntil tre år av gangen. Departementet
oppnevner en leder og en nestleder i hver gruppe og en av gruppelederne oppnevnes som
leder av kommisjonen. Kommisjonens leder og gruppelederne skal ha det faglige ansvaret for
henholdsvis kommisjonens og gruppenes virksomhet.
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Ved behov kan gruppeleder tilkalle sakkyndige utenfor kommisjonen til å ta del i
behandlingen av en sak.

§ 2. Medlemmenes kvaflfikasjoner

Kommisjonens medlemmer skal ha relevant faglig kompetanse. Høy vitenskapelig og
sakkyndig kompetanse skal vektlegges.

§ 3. Kommisjonens oppgaver

a) Den rettsrnedisinske kommisjon skal gjennomgå innsendte erklæringer og uttalelser som
angitt i straffeprosessloven § 147 tredje ledd. Kommisjonen kan anmode sakkyndige om å
gi skriftlig tilleggserklæring innen en passende frist. Kommisjonen underretter retten,
påtalemyndigheten og den som har avgitt erklæringen om sin vurdering. Det samme
gjelder om kommisjonen finner at det bør foretas ytterligere undersøkelser. Uttalelsen fra
kommisjonen legges ved den sakkyndiges erklæring i straffesaken.

b) Bistå retten, påtalemyndigheten, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige,
justismyndigheter, helsemyndigheter og andre aktuelle myndigheter i rettsmedisinske
spørsmål.

c) Ha ansvar for sakkyndigutdannelse.

d) Gi departementet en årlig beretning om sin virksomhet.

§ 4. Kommisjon ens sekretariat

Kommisjonen skal ha et sekretariat som ansettes av departementet etter at kommisjonens
leder er hørt. Sekretariatet skal ledes av en jurist. Sekretariatet skal gi kontorfaglig og juridisk
bistand til kommisjonen, herunder registrere og sende kommisjonens saker til vedkommende
faggruppe, føre arkiv, utarbeide statistikk, bistå ved arrangement av kurs, dokumentere bruk
av rettsmedisinske tjenester, føre register over sakkyndige, lage utkast til årsberetning mv.

Sekretariatet skal følge opp kommisjonens utgifter og daglige drift.

§ 5. Den rettsmedisinske kommisjonens saksbehandling

Faggruppene behandler de sakene som faller innenfor deres fagområder.
Saksbehandlingen i den enkelte gruppe besluttes av gruppeleder i samråd med kommisjonens
leder. Hver sak behandles som hovedregel av tre eller minst to medlemmer. Gruppelederen
avgjør hvem som skal behandle den enkelte sak. Gruppeleder kan beslutte at en sak skal
behandles i møte.

Kommisjonens vurdering av behandlede erklæringer og eventuelle dissenser skal
begrunnes skriftlig.

Når kommisjonens leder, en gruppeleder eller sekretariatsleder ønsker det, trer
kommisjonen sammen til felles møte. Kommisjonen er vedtaksfør når minst to medlemmer av
hver gruppe deltar.

§ 6. Oppheving og ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 4. mars 1988 nr.
188 om Den rettsmedisinske kommisjon gitt i medhold av straffeprosessioven og forskrift av
4. mars 1988 nr. 187 om antakelse av faste rettsmedisinske sakkyndige.
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Merknader til forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon

Til § i

Første ledd: Den rettsrnedisinske kommisjonens størrelse og organisering skal til enhver
tid være tilpasset saksvolum, sakenes kompleksitet og de rettsmedisinske fagområdene.
Behovet for gruppeinndeling vil derfor variere over tid. Departementet skal avgjøre hvor
mange grupper kommisjonen skal ha, inndeling etter fagområder og antall medlemmer. Før
departementet avgjør ovennevnte skal kommisjonen høres. Saken kan, der det anses
hensiktsmessig, også forelegges Helsedepartementet, Dommerforeningen, Riksadvokaten,
Den Norske Advokatforeningen og andre aktuelle organisasjoner.

Andre ledd: Oppnevningstiden på inntil tre år av gangen skal ivareta behovet for
fleksibilitet, kontinuitet, opparbeidet kompetanse og behovet for ny kompetanse. Ordning med
nestleder i gruppene skaper forutsigbarhet i organiseringen av arbeidet og er hensiktsmessig
bl.a. ved fravær eller inhabilitet. Det anses derimot ikke nødvendig å oppnevne noen nestleder
for selve kommisjonen. Lederen kan eventuelt delegere oppgaver til gruppenes ledere.

Det må være et tett organisatorisk og faglig samarbeid mellom gruppene. Selv om
fagområdene er forskjellige, er mange prinsipielle spørsmål felles.

Lederen av kommisjonen skal stå for en samlet faglig og koordinerende ledelse av
kommisjonen og ha det overordnede ansvaret for kvalitetssikringen av innsendte erklæringer.
Lederen skal ha oversikt over kommisjonens arbeid.

Gruppeledeme leder arbeidet i gruppene og beslutter hvilke medlemmer som skal delta
ved behandling av den enkelte sak. Gruppelederne avgjør også om spesialsakkyndige
medlemmer skal benyttes. Lederen for den enkelte faggruppe bestemmer behandlingsforrn,
eventuelt i samarbeid med kommisjonens leder.

Tredje ledd. I noen få tilfeller forelegges kommisjonen saker der det er behov for å trekke
sakkyndige med særlig kompetanse innenfor et område, inn i behandlingen av en sak. Den
sakkyndige skal ikke være medlem i kommisjonen. Fordi behovet for ytterligere
sakkyndigkompetanse ut over medlemmenes kompetanse ikke ofte vil oppstå, er det ikke
hensiktsmessig at disse oppnevnes av departementet.

Til §2

For at kommisjonen skal kunne fylle sin funksjon, er det viktig at kommisjonens
medlemmer representerer landets fremste ekspertise på området. Dette er også viktig for at
kommisjonen skal kunne opptre med den nødvendige legitimitet og autoritet i rettsmedisinske
spørsmål, både overfor de sakkyndige, retten, sakens parter og publikum for øvrig. Det er
videre ikke minst viktig at medlemmene er engasjerte og interesserte i det rettsmedisinske
arbeidet og nyter høy anseelse i miljøet.

Medlemmene av kommisjonen må ha høy utdannelse og praktisk erfaring fra
rettsmedisinske fag og erfaring som sakkyndige for påtalemyndigheten og retten. Når det
gjelder spesialfaglig kompetanse, bør det tilstrebes at medlemmene i en faggruppe best mulig
dekker gruppens fagområder. I tillegg til kompetanse i en rekke medisinske disipliner som
f.eks. rettspatologi, klinisk rettsmedisin, rettstoksikologi og rettsgenetikk, vil det være behov
for spesialister innen fødselshjelp og kvinnesykdommer, akuttmedisinlanestesiologi, kirurgi,
indrernedisin, allmennmedisin, rettsodontologi og rettsantropologi. Medlemmene bør ha
spesialitet eller tilsvarende fagspesifikk kompetanse innenfor ett eller flere av de aktuelle
fagområdene.
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Arbeidet i kommisjonen innebærer en vitenskapelig fundert kvalitetskontroll av høyt
kvalifiserte fagpersoner. De spesielle problemstillingene kommisjonene forelegges forutsetter
at medlemmene har erfaring som sakkyndige. Ved oppnevning skal det også sees hen til
ønske om representasjon fra alle landsdeler og til representasjon av begge kjønn.

Til §3

Bokstav a: Kommisjonens primære oppgave er kvalitetssikring av erklæringer og
uttalelser som gis av sakkyndig i rettsmedisinske spørsmål, jf. straffeprosessloven § 147,
herunder også tilleggserklæringer. Kommisjonen skal kontrollere alle tilsendte erklæringer og
uttalelser som omfattes av betegnelsen rettsmedisin. Det legges til grunn en vid forståelse av
begrepet og tradisjonelt omfattes innsendingsplikten fagområdene rettspatologi, rettsgenetikk,
rettstoksikologi, rettsantropologi, klinisk rettsmedisin og fullstendige rettspsykiatriske
undersøkelser. Denne listen er imidlertid ikke uttømmende.

Bokstav b. Etter straffeprosessloven § 146 skal kommisjonen være et veiledende organ.
Veiledning ut over enkeltsakene er i dag en liten del av kommisjonens arbeid. Kommisjonen
besitter høy kompetanse innenfor rettsmedisin og har et omfattende materiale av stor
samfl.mnsmessig interesse. Det er derfor ønskelig at kommisjonens veilederrolle utvikles
videre. Det kan for eksempel være å gi generelle råd om hvordan rekvirentens
(påtalemyndighetens eller rettens) mandat til den sakkyndige bør utformes i situasjoner hvor
rekvirenten ikke har oversikt over det aktuelle medisinske området. Videre kan kommisjonen
benyttes som høringsinstans, gi opplysninger om sakkyndige og gi informasjon på det
rettsmedisinske området. På denne måten ivaretas behovet for åpenhet og informasjon om det
rettsrnedisinske arbeidet. Kommisjonen kan også gi råd i enkeltsaker, forutsatt at rådene gis
på generelt grunnlag.

Bokstav c. Kommisjonen skal ha ansvar for en felles sakkyndigutdannelse (B-nivå). For å
sikre bedre kommunikasjon mellom rettens aktører og de sakkyndige skal kommisjonen ha
ansvar for å utdanne rettsmedisinske sakkyndige i bl.a. juridiske og etiske forhold av
betydning for sakkyndigrollen, forståelse av mandat, skriving av erklæringer og om Den
rettsrnedisinske kommisjons arbeid. Dette er en felles sakkyndigutdannelse som retter seg mot
alle spesialister i medisin og andre sakkyndige som gjør tjeneste for retten i medisinske
spørsmål. Utdannelsen kan også tilpasses ulike rettsmedisinske fag. Utdannelsen skal være
åpen for andre aktører, for eksempel jurister som ønsker å forstå mer av de sakkyndiges
arbeid. Det nærmere innholdet i utdannelsen utvikles i samarbeid mellom Justisdepartementet
og kommisjonen.

Bokstav d: Bestemmelsen er en videreføring av tidligere forskrift § 6 bokstav d, første
setning.

Til §4

Første ledd: Sekretariat skal gi tilfredsstillende bistand til kommisjonen slik at den kan
fungere etter målsettingene. For å ivareta kommisjonens oppgaver slik de fremgår i forskriften

§ 3, kreves det kontorfaglig støtte. Kommisjonens arbeid forutsetter også at det gis juridisk
råd og veiledning til kommisjonen. Sekretariatet skal for eksempel gi juridisk bistand til
kommisjonen ved behandling av høringssaker, ved vurdering av uttalelser i enkeltsaker og
ved uttalelser om prinsipielle straffeprosessuelle spørsmål. I tillegg skal sekretariatet sørge for
generell juridisk kvalitetssikring av kommisjonens virksomhet. For å sikre at kommisjonen
gis tilfredsstillende juridisk veiledning, skal sekretariatet ledes av en jurist.
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Sekretariatet skal legge til rette for en god kommunikasjon og saksflyt i gruppene og
kommisjonen som sådan. Dette er særlig viktig fordi kommisjonsmedlemmene befinner seg
forskjellige steder i landet. Sekretariatet skal registrere og sende saker til de forskjellige
gruppene, iimkalle til møter, bistå medlemmene mv.

Ordningen med faste rettsmedisinske sakkyndige i forskrift av 4. mars 1988 nr. 187 om
antakelse av faste rettsmedisinske sakkyndige, er lite kjent for domstolen, påtalemyndigheten
og forsvarere og har i dag liten praktisk betydning. Det er opp til retten og påtalemyndigheten
å finne frem til sakkyndige med relevant kompetanse for saken. Som en hjelp her etablerer
kommisjonen en oversikt over aktuelle sakkyndige. Rekvirenter skal kunne henvende seg til
kommisjons sekretariat for å f oversikt over sakkyndige fra ulike medisinske miljøer og
deres kvalifikasjoner. Registeret bør også inkludere sakkyndige i andre land (Norden, EU)
som kan være aktuelle for norsk strafferettspleie. Kommisjonen skal kun gi opplysninger om
navn på sakkyndige og deres formelle kompetanse, men ikke gi råd om hvilke sakkyndige
rekvirenten bør velge.

Sekretariatet må gi kommisjonen tilstrekkelig kontor- og arkivstøtte. Den rettsmedisinske
kommisjon skal utvikle et arkiv som også kan være grunnlag for forskning. I tillegg må
kommisjonen utvikle statistikk som gir oversikt over forbruk av rettsmedisinske tjenester på
landsbasis, i ulike distrikter og vedrørende ulike straffbare forhold. Det bør også utvikles
statistikk på grunnlag av de innsendte erklæringene og oversikter over sakkyndige og deres
kvalifikasjoner, slik at de ulike instanser kan få tilbakemelding om deres del av virksomheten.
Sekretariatet skal også ivareta kommisjonens informasjonsoppgave ved bl.a. å sørge for at
informasjon av prinsipiell interesse formidles til berørte aktører. Videre skal sekretariatet
svare på henvendelser og formidle kontakt med kommisjonens grupper og medlemmer.

Kommisjonens og sekretariatets arbeidsoppgaver slik de er beskrevet i forskriften § 3
- §

4, forutsetter et tett samarbeid og etablering av gode arbeidsrutiner mellom kommisjonen og
sekretariatet.

Til §5

Første ledd: Sakene som forelegges kommisjonen skal fordeles etter fagområdene den
enkelte gruppe har ansvar for. B1.a. av hensyn til behovet for gode samarbeidsrutiner internt
og at kommisjonen utad skal fremstå som et organ, skal kommisjonens leder og
gruppelederne sammen utarbeide hensiktsmessige arbeidsrutiner som er tilpasset gruppene og
det enkelte fagområde.

Hver sak behandles som hovedregel av tre eller minst av to medlemmer. Hvor mange
medlemmer i gruppen som skal kontrollere den enkelte sakkyndigerklæring, må tilpasses den
enkelte saks kompleksitet og omfang. Vanligvis sendes sakene til medlemmene som gir sin
vurdering av saken. Gruppeleder eller den gruppeleder bestemmer, utforrner den endelige
uttalelsen. I noen saker kan det være nødvendig at medlemmene har møte for å avgjøre saken.

Kommisjonen må ha tilgang til det skriftlige materialet som den rettsmedisinske
erklæringen bygger på for tilfredsstillende å kunne foreta en hensiktsmessig kontroll.
Kommisjonen må også kunne be om supplerende opplysninger om de undersøkelser de
sakkyndige har gjort, og dermed hvilke premisser erklæringene er basert på.

Som nevnt i § 2, kan gruppeleder innhente sakkyndige utenfor kommisjonen med særlig
kompetanse på området saken gjelder. I slik saker er det hensiktsmessig at den sakkyndige gir
uttalelse til spørsmål fra kommisjonen eller deltar ved behandlingen av saken i tillegg til
kommisjonens medlemmer.
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Andre ledd: Kommisjonens uttalelser skal være skriftlige. Kommisjonens uttalelser
sendes rekvirent (vanligvis retten). Det skal sendes kopi til denlde sakkyndige og
påtalemyndigheten. Andre aktører i saken kan få uttalelsen ved henvendelse til kommisjonen.

Eventuelle dissenser i kommisjonen skal komme skriftlig til uttrykk og mindretallets
synspunkter skal begrunnes på lik linje med flertallets standpunkt. Dette er viktig for å
synliggjøre og gjøre retten oppmerksom på faglig uenighet.

Dersom retten ønsker det, skal kommisjonens leder, gruppelederen eller et av de
medlemmer som har deltatt i behandlingen av saken, møte i retten for å redegjøre for sin
forståelse av rettsmedisinske begreper, kommisj onens saksbehandling og kornrnisj onens
forutgående faglige vurderinger av erklæringen. Kommisjonens medlemmer skal imidlertid
ikke for retten vurdere de sakkyndiges erklæringer eller uttalelser i retten.

Tredje ledd: Det kan avholde møter dersom det er saker av generell art mv. som bør
behandles av gruppen eller kommisjonen samlet.

Til § 6

Andre setning: Som nevnt i merknadene til forskriften § 4, har ordningen med faste
rettsmedisinske sakkyndige i dag liten praktisk betydning og er derfor opphevet. I stedet skal
kommisjonens sekretariat etablere en oversikt over rettsmedisinsk sakkyndige og deres
kvalifikasjoner, jf. forskriften § 4 og merknader til denne.

Databasen sist oppdatert 24. okt 2008
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Vedlegg 3 — Brev fra alminnelig gruppe

Den rettsmedisinske kommisj on,
Alminnelig gruppe

Til leger ved voldtekstmottak!legevakter Trondheim 12.06.08

Rettsmedisinske joumaler/sporsikringsdokument/ ved seksuelle overgrep og
skader

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) , Alminnelig gruppe behandler innsendte
erklæringer/sakkyndigrapporter med tanke på kvaliteten av disse for å sikre at undersøkelsen
er skjedd på adekvat måte, at nødvendige prøver er tatt og at eventuelle konklusjoner er
forsvarlig underbygget og dokumentert.

De fleste erklæringer i forbindelse med seksuelle overgrep hos voksne er basert på utfylling
av et “standard-skjema”, ofte med vedlegg av skisser. Det er likevel åpenbart at det er mange
ulike skjemaer i bruk, som varierer sterkt i omfang, fra 4-28 sider, hvilket lett kan føre til at
man mister oversikten når dokumentet blir for stort. Legen skal ikke drive etterforskning og
bør konsentrere bakgrunnsopplysningene til det som kan ha betydning for skadebildet og
vurderingen opp mot et antatt hendelsesforløp. Det vil også være vanskelig for rekvirentene
(påtalemyndigheten) å orientere seg i voluminøse dokumenter. Et “nasjonalt standard
dokument” ville derfor være et betydelig fremskritt og bidra til ytterligere rettslikhet.
Ved undersøkelse av barn er det mest hensiktsmessig å lage en ordinær legeerklæring og
unngå bruk av sporsikringsdokumentet

Mange erklæringer er også håndskrevne og vanskelig lesbare. Dette kan føre til misforståelser
og uklarheter både ved skadebeskrivelse og vurderinger. Dessuten benyttes altfor ofte
medisinske betegnelser på anatomiske strukturer og patologiske funn som ikke kan
forutsettes kjent for legfolk (jfr. vulva, cervix, hematom, petechier, fissur, kontusjon osv.)
Man må derfor bestrebe seg på å bruke norske ord og betegnelser og om nødvendig, tilføye
fagtermen i parentes.

Kommisjonen er ifølge forskriftene pålagt “å underrette retten, påtale-myndigheten og den
som har avgitt erklæringen om sin vurdering”. Det betyr at alle bemerkninger som vi har skal
gjøres kjent for alle parter og vil bli vedlagt erklæringen ved en eventuell straffesak.

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid og en god sommer!

OlavA. Haugen

Leder DRK, Alminnelig gruppe
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Til rettsmedisinsk sakkyndige Trondheim 16.9.08

Innsending av erklæringer til Den rettsmedisinske kommisjon

Den rettsmedisinske kommisjon skal kvalitetssikre erklæringer og uttalelser som gis av
sakkyndige i rettsmedisinske spørsmål (jfr. Forskrift for Den rettsmedisinske kommisjon,
Kgl.resolusjon 14.mars 2003).

I straffeprosessioven § 147 heter det: “Enhver som tjenestegjør som sakkyndig i
rettsrnedisinske spørsmål, skal straks sende Den rettsmedisinske kommisjon avskrift av den
skriftlige erklæringen som han gir retten eller påtalernyndigheten. Dette gjelder ikke ved
foreløpige erklæringer som nevnt i § 165 tredje ledd”.

Det er av vesentlig betydning at de sakkyndige overholder innsendelsesplikten og at
erklæringene blir oversendt samtidig med at rekvirenten får den endelige erklæring i saken.
Det har over noen tid vært en tendens til at noen sakkyndige “samler opp” erklæringer og
sender kopier til DRK først flere måneder etter at oppdraget er utført. Dette medfører en ujevn
arbeidsbelastning for sekretariatet og kommisjonens medlemmer. Verdien av
kontroll/kvalitetssikring blir sterkt redusert og kan fortone seg nærmest meningsløs, når det
må antas at saken( e) i mange tilfeller for lengst vil være avsluttet fra påtalemyndighetens
side. I andre saker har erklæringen mulig betydning for etterforskning og avklaring om
hvorvidt det foreligger et straffbart forhold. Dersom kommisjonen har innvendinger til
erklæringene og eventuelt anser det nødvendig med tilleggsopplyninger/tilleggserklæringer,
bør dette bli kjent for rekvirenten så snart dette er praktisk mulig. Behandlingstiden i DRK,
alminnelig gruppe kan variere fra 8-30 dager avhengig av mengde og kompleksitet i
erklæringene. I noen saker som sendes sent til DRK, må behandlingen skje kort forut for eller
under hovedforhandling i retten. Det er meget uheldig når saker må behandles under sterkt
tidspress.

Kommisjonen vil også peke på det forhold at en del erklæringer ikke ferdigstilles og
oversendes rekvirenten før meget lang tid (opptil 1 år! ) etter at oppdraget er mottatt. Dette
synes sjelden å ha sammenheng med forhold den sakkyndige ikke selv har kontroll med.
Betydningen av at rekvirenten får en endelig erklæring så snart dette er praktisk mulig - og
innenfor rimelig tid — er åpenbar og bør derfor etterstrebes.

For å etablere en enhetlig praksis mellom gruppene i kommisjonen, har Alminnelig gruppe nå
måttet “oppgradere” sine merknader. Det betyr i praksis at bemerkninger i større grad enn
tidligere også vil gå som kopi til rekvirenten, selv om det kan dreie seg om “pedagogiske”
anførsler som ikke nødvendigvis krever tilleggserklæring eller betyr en underkjennelse av
erklæringen. Hovedpoenget er at rekvirenten (påtalemyndighetenlretten og forsvarer) skal
være orientert om alle merknader som kommisjonen måtte finne grunnlag for.

Med hilsen

Olav A. Haugen
Leder DRK, Alminnelig gruppe

Kopi: Politidistriktene og statsadvokatembetene
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