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1. Innledning 

Den rettsmedisinske kommisjon har tidligere omtalt foreløpige rettspsykiatriske erklæringer1 i 
nyhetsbrev nr. 3 av juni 2000, nyhetsbrev nr. 9 av oktober 2003, nyhetsbrev nr. 10 av februar 
2004 og nyhetsbrev nr. 16 av november 20062, som i sin helhet er viet foreløpige 
rettspsykiatriske vurderinger.  
 
Som følge av ulik praksis mellom ulike politidistrikt og mellom ulike sakkyndige, ser 
kommisjonen behov for å utarbeide et nytt skriv om foreløpige erklæringer. 
 

2. Rettslig grunnlag for foreløpige erklæringer 

Straffeprosessloven (strpl.) § 165 fjerde ledd angir følgende:  

Er det tvil om det er nødvendig med rettspsykiatrisk undersøkelse, kan påtalemyndigheten 

eller retten beslutte å innhente en foreløpig erklæring fra en sakkyndig til veiledning om 

dette.   

En foreløpig erklæring er kun ment som en «screening» av om det er behov for en full 
rettspsykiatrisk undersøkelse eller ikke. 
 
Strpl.§ 147 første ledd angir følgende:  
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 § 165 fjerde 
ledd. 
 
En foreløpig erklæring skal som hovedregel ikke sendes inn til kommisjonen. 
 

2.1 Oppdragsgiver for foreløpige erklæringer 

Som det framkommer av strpl. § 165 fjerde ledd er det påtalemyndigheten eller retten som er 
oppdragsgiver. Forsvarer kan også anmode påtalemyndigheten om at det blir foretatt en 
foreløpig rettspsykiatrisk vurdering. I de tilfeller påtalemyndigheten er uenig med forsvarer i 
behovet for en foreløpig erklæring har forsvarer anledning til å ta spørsmålet opp med retten. 
 

3. Bruk av foreløpige erklæringer som bevis i straffesaker 

Kommisjonen er skeptisk til at foreløpig erklæringer brukes til annet enn det mandatet etter 
strpl. § 165 fjerde ledd omfatter; det å avklare tvil om en siktet kan favnes av begrepene i 
straffeloven (strl.) §§ 20 og/eller 80.  
 
Dersom opplysninger som framkommer i den foreløpige erklæringen er tenkt brukt som bevis 
i en straffesak, er kommisjonen av den oppfatning at erklæringen først skal 
kvalitetskontrolleres ved innsending til kommisjonen.  Erklæringen omfattes da ikke av strpl. 
§ 165 fjerde ledd. 
 
Opplysninger fra siktede som framkommer i en foreløpig erklæring er vanligvis ikke 
kvalitetssikret ved innhenting av helse- og andre komparentopplysninger.3 Den sakkyndige 

                                                           
1
 Omtales videre som foreløpige erklæringer. 

2
http://www.sivilrett.no/drk/nyhetsbrev/ 

3
 Som en hovedregel skal det ikke innhentes helse- og andre komparentopplysninger ved en foreløpig 

erklæring.  Erklæringen skal bygge på et utvalg av saksdokumenter og en personlig undersøkelse av siktede. 
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kan ikke vurdere opplysningenes sannhetsverdi utover det retten selv kan ved å høre 
siktedes forklaring.   
 
Påtalemyndigheten og retten kan selvfølgelig gi sakkyndige oppdrag å utrede 
rettspsykiatriske problemstillinger og gi andre mandat enn det som omhandles av strpl. § 165 
fjerde ledd.  Erklæringen er da ikke å anse som en foreløpig erklæring, men en ordinær 
rettsmedisinsk erklæring som er underlagt innsendelsesplikten etter strpl. § 147 første ledd.  
 

3.1 Mandat 

Det foreligger per i dag ikke et standardisert mandat for bruk ved foreløpige erklæringer, men 
det skal utarbeides et skriftlig mandat, jf. strpl. § 142 a.  
 
Oppdragsgiver (retten eller påtalemyndighet) bør be den sakkyndige om å utføre en foreløpig 
rettspsykiatrisk undersøkelse jf. strpl. § 165 fjerde ledd med det formål å avklare om det på 
handlingstiden kan ha foreligget (en) tilstand(er) som kan medføre at strl. § 20 bokstavene b-
d og/eller § 80 bokstavene f-h kan komme til anvendelse.  
 
I en foreløpig erklæring skal det ikke gis i mandat å utrede forhold som kan ha betydning for 
straffeutmåling. Dette bør evt. kunne utredes ved en personundersøkelse eller en full 
rettspsykiatrisk undersøkelse.  
 

3.2 Når er det aktuelt med en foreløpig undersøkelse? 

Dersom det under etterforskningen av en straffesak eller under rettsforhandlingene kommer 
fram opplysninger som kan tyde på at en siktet på handlingstiden kan ha hatt psykotiske 
symptom, svekkede kognitive evner eller sykdom som kan ha medført påvirkning av 
sentralnervesystemets funksjon (bevissthetsforstyrrelse), kan det være aktuelt med en 
foreløpig undersøkelse. 
 
Det er ikke noe krav om at det skal utføres en foreløpig undersøkelse. I alvorlige straffesaker 
der påtalemyndighet eller forsvarer finner siktede psykisk svært påfallende og det ikke er 
mistanke om en flyktig eller kortvarig forbigående tilstand, kan man gå direkte til en full 
rettspsykiatrisk undersøkelse.  
 

3.3 Når er det lite aktuelt med en foreløpig undersøkelse? 

Dersom en siktet fra tidligere har en kjent psykoselidelse, kjent utviklingshemming og/eller 
kjent medisinsk tilstand som kan medføre bevissthetsforstyrrelse (for eksempel epilepsi eller 
diabetes), vil en foreløpig erklæring ofte måtte konkludere med tvil om strl. § 20 kan komme 
til anvendelse på handlingstiden. En foreløpig undersøkelse vil da som oftest ha lite for seg, 
da tvil uansett må avklares ved en full rettspsykiatrisk undersøkelse dersom saken ikke blir 
henlagt. Unntak fra denne hovedregel er om det fremkommer opplysninger som gjør det 
viktig å få siktede undersøkt så nær opptil handlingstiden som mulig.4 
 
Dersom en siktet umiddelbart etter handlingstidspunktet blir innlagt på sykehus som følge av 
en alvorlig psykisk lidelse eller alvorlig medisinsk tilstand, vil det som regel måtte bli 
konkludert med tvil om strl. § 20 kan komme til anvendelse for handlingstiden. En foreløpig 
undersøkelse vil da kunne være unødvendig fordi den foreliggende tvil som regel må 
medføre en full rettspsykiatrisk undersøkelse dersom saken ikke blir henlagt.  
 
Oppdragsgiver kan med fordel rådføre seg med et medlem av kommisjonens psykiatriske 
gruppe, eller med en erfaren sakkyndig for å avklare om det er nødvendig med en foreløpig 

                                                           
4
 Se under. 
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undersøkelse.5 Erfarne sakkyndige vil ofte på bakgrunn av tilgjengelige opplysninger kunne 
si om det vil bli behov for en full rettspsykiatrisk undersøkelse eller ikke. Oppdragsgiver kan 
da i tillegg få opplysninger om hvilken faglig kompetanse som vil være å foretrekke både ved 
en evt. foreløpig undersøkelse eller full rettspsykiatrisk undersøkelse.  
 

3.4 Tidspunkt for når den foreløpige undersøkelsen bør gjennomføres 

I spesielle saker, for eksempel ved alvorlig voldskriminalitet eller mistanke om en kortvarig 
forbigående tilstand, kan det være aktuelt å få en meget rask og tidsnær psykiatrisk 
vurdering av siktede. I slike tilfeller er en foreløpig undersøkelse alltid relevant for videre 
saksgang. For eksempel vil det kunne tas blod- og/eller urinprøver som kan være helt 
nødvendige for i ettertid å få avklart sentrale rettspsykiatriske og/eller rettstoksikologiske 
problemstillinger. Dette på et tidspunkt der det fortsatt er nyttig med en farmakologisk6, 
rettstoksikologisk eller annen analyse mht. akutte og forbigående medisinske tilstander. 
Kommisjonen ser mange ganger at dette ikke er blitt gjort. Vurderinger gjort i ettertid vil da i 
de fleste tilfeller være beheftet med større tvil, da de sakkyndige kan ha mistet helt sentral 
informasjon nødvendig for den rettstoksikologiske eller rettspsykiatriske vurderingen.  
 

3.5 Vedrørende tvil 

Kommisjonen har erfart at det i rettspsykiatriske erklæringer er referert omfattende foreløpige 
erklæringer, der den sakkyndige har konkludert med at det ikke er nødvendig med en full 
rettspsykiatrisk undersøkelse. Dette er likevel blitt gjennomført, og de nye sakkyndige har 
konkludert med at siktede på handlingstiden var «psykotisk» etter strl. (1902) § 44 første 
ledd/ strl. (2005) § 20 første ledd bokstav b. At dette gjelder flere erklæringer kontrollert 
innen en relativt kort tidsramme er en foruroligende observasjon.  
 
Etter kommisjonens oppfatning bør den sakkyndige ved en foreløpig undersøkelse være 
svært tilbakeholden med sikkert å konkludere med at det ikke er behov for ytterligere 
undersøkelser. Den foreløpige erklæringen er kun ment som en screening av de helt klare 
tilfellene hvor observanden ikke er psykisk syk, og den sakkyndige skal ved tvil om dette 
anbefale ytterligere undersøkelse. Dersom den sakkyndige er i en faglig begrunnet tvil, skal 
konklusjonen derfor være at det bør gjennomføres en full rettspsykiatrisk undersøkelse. På 
dette stadiet gjelder ikke de samme prinsipper for bevisvurdering, som når retten skal ta 
stilling til om tiltalte var utilregnelig eller ikke.  
 

3.6 Rusmiddelbruk, psykotiske symptom og/eller svekket hukommelse på handlingstiden 

I tilfelle det ikke er kjent alvorlig psykoselidelse fra tidligere, men aktuell rusmiddelpåvirkning 
med mulige akutte psykotiske symptom på handlingstiden, kan en foreløpig undersøkelse 
fjerne eventuell tvil. Dette om symptomene er forenlig med det en vet om en akutt rus med 
det aktuelle rusmidlet eller medikamentet, og at symptomene forsvant da intoksikasjonen 
gikk over.7 Det samme gjelder en manglende hukommelse for handlingstiden etter inntak av 
rusmidler eller medikamenter som er kjent for en amnestisk virkning.8 
 

                                                           
5
 I følgende politidistrikt: Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal kan Midlertidig 

rettspsykiatrisk enhet også kontaktes (nettside: http://sifer.no/forskningsprosjekter/detalj/midlertidig-
rettspsykiatrisk-enhet-mre). Fra mars 2018 vil dette bli en landsdekkende ordning i form av Nasjonal enhet 
rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS), med unntak av foreløpige erklæringer i nedslagsfeltet til «Prejudisiell 
enhet» ved OUS (https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Sider/Prejudisiell-enhet.aspx). 
6
 Ved for eksempel mistanke om manglende inntak av medikasjon, paradoksale reaksjoner eller mistanke om 

feil bruk. 
7
 Nyhetsbrev nr. 22 for Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe, februar 2016, side 13 «Om 

vurderingen». 
8
Hukommelsessvikt. 

http://sifer.no/forskningsprosjekter/detalj/midlertidig-rettspsykiatrisk-enhet-mre
http://sifer.no/forskningsprosjekter/detalj/midlertidig-rettspsykiatrisk-enhet-mre
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Sider/Prejudisiell-enhet.aspx
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Dersom den sakkyndige ved en foreløpig undersøkelse finner at det på handlingstiden kan 
ha vært psykotiske symptomer som sto over noe tid, eller den manglende hukommelsen 
fremstår atypisk, kan den sakkyndige ikke konkludere sikkert med at det er kun rus som har 
forårsaket tilstanden. Det vil alltid kunne foreligge mulighet for at en underliggende 
psykoselidelse eller medisinsk tilstand ikke er blitt avdekket tidligere. En kort undersøkelse 
som en foreløpig undersøkelse er, vil ikke med stor nok grad av sikkerhet kunne avklare en 
slik problemstilling. Særlig ved tunge rushistorier kan det også ha oppstått hjerneorganiske 
forandringer eller skader som kan være av en slik alvorlighet at strl. §§ 20 eller 80 kan 
komme til anvendelse.   
 
En foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse vil selvfølgelig også kunne avklare at det på 
handlingstiden ikke har foreligget psykotiske symptomer eller svekket bevissthet, og dermed 
fjerne eventuell tvil.  
 

3.7 Svake kognitive evner 

Omtrent 5 % av befolkningen vil ved testing og klinisk vurdering ha et kognitivt funksjonsnivå 
svarende til en intelligenskvotient (IQ) 75 eller lavere. Det foreligger undersøkelser som har 
avdekket at en relativt stor del av fengselspopulasjonen har svak intellektuell fungering med 
evner svakere enn svarende til IQ 75. Kun halvparten av personer som har psykisk 
utviklingshemming etter det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 (IQ 69 eller lavere), har 
fått diagnostisert psykisk utviklingshemming. Kommisjonen er av den oppfatning at 
påtalemyndigheten og retten har en tendens til å overse svake kognitive evner.  
 
En tommelfingerregel er at kognitive evner og skolegang (antall år på skole og oppnådd 
grad) henger sammen. Har en siktet hatt tilrettelagt skolegang, fått spesialplassering i 
videregående skole eller fått fritak fra karakterer, kan dette være en ledesnor på at det kan 
foreligge svake kognitive evner som bør utredes nærmere. En foreløpig undersøkelse ved en 
psykologspesialist med testkompetanse som kan foreta en kort screening av de kognitive 
evnene vil kunne rettlede påtalemyndighet/retten.  Samtidig bør det som ved diagnostisering 
av psykisk utviklingshemming etter ICD-10 alltid gjøres en adaptiv funksjonsvurdering9 av 
siktede.     
 

3.8 Hvem kan utføre foreløpige rettspsykiatriske undersøkelser? 

Straffeprosessloven angir ikke hvilken kompetanse som behøves utover å angi at det er en 
«sakkyndig» som skal avgi den foreløpige erklæringen.  
 
Enhver som innehar nødvendig kompetanse til å vurdere problemstillingen, kan i så måte gis 
oppdraget om å gjøre en foreløpig vurdering. Ofte er sakene komplekse, og den sakkyndige 
vil da være i behov av omfattende kompetanse.  
 
Normalt vil en foreløpig undersøkelse inneholde somatisk medisinske differensialdiagnoser i 
tillegg til psykoseproblematikk og/eller bevissthetsforstyrrelser. Kommisjonen anser at det i 
slike tilfeller er hensiktsmessig at en spesialist i psykiatri gjør vurderingen.  
 
Ved spørsmål kun om hodeskade og/eller epilepsi, kan det være hensiktsmessig at en 
nevrolog gjør vurderingen.  
 
Ved spørsmål kun om diabetes og bevissthetsforstyrrelse, kan det være hensiktsmessig at 
en indremedisiner, evt. endokrinolog gjør vurderingen.  
 
Ved spørsmål kun om svake kognitive evner, kan med fordel en psykologspesialist med 
testkompetanse gjøre vurderingen. 

                                                           
9
 Vurdering av personens fungering i dagliglivet. 
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Kommisjonen vil anføre at det neppe er absolutte krav om fagbakgrunn for å gjøre en 
foreløpig vurdering. Det er hvilken kompetanse den sakkyndige har til å gjøre vurderingen i 
den aktuelle sak som er viktig. Kommisjonen vil kunne veilede oppdragsgiver før forespørsel 
til en sakkyndig blir gjort.   

4. Arbeid med foreløpige undersøkelser 

I enkelte tilfeller vil den sakkyndige ikke få tilsendt politidokumenter (for eksempel dersom 
det er ønskelig med en rask vurdering etter mistenkt alvorlig voldskriminalitet). Erklæringen 
må da utformes på bakgrunn av tilgjengelige opplysninger (kilde skal alltid angis) samt 
undersøkelse av siktede og informasjon som framkommer i denne undersøkelsen.  
 
I de fleste andre tilfeller vil det foreligge politidokumenter, til dels omfattende. Kommisjonen 
mener at det som regel er tilstrekkelig at den sakkyndige får tilsendt siktelse/tiltalebeslutning, 
anmeldelser, avhør av siktede og evt. sentrale vitner som har opplysninger om siktedes 
fungering forut for, på og kort tid etter handlingstiden. Det samme om det er foretatt 
rettstoksikologiske eller farmakologiske undersøkelser. Eventuelle medisinske 
oppsummeringer (epikriser) som allerede foreligger bør også kunne oversendes den 
sakkyndige. Kun i noen få tilfeller kan det være aktuelt at den sakkyndige får tilsendt alle 
dokumenter. Dersom oppdragsgiver forventer at alle dokumenter skal gjennomgås og det er 
omfattende dokumenter i saken, er det etter kommisjonens oppfatning da antagelig behov for 
en full rettspsykiatrisk undersøkelse. 
 

4.1 Utforming av erklæringen 

Den sakkyndige skal etter kort gjennomgang av sakens opplysninger, gjennomføre en 
samtale med siktede. Normalt vil én samtale være tilstrekkelig for å avklare om det foreligger 
tvil vedrørende en mulig tilstand på handlingstiden som kan omfattes av strl. § 20 og/eller 
strl. § 80. Er det behov for mer omfattende samtaler eller egen innhenting av 
helseopplysninger, anser kommisjonen at det da må antas å foreligge tvil som bør avklares 
med en full rettspsykiatrisk undersøkelse, under forutsetning at oppdragsgiver anser dette 
nødvendig for den videre saksgangen.  
 
Den sakkyndige må opplyse siktede om formalia ved en foreløpig undersøkelse. Det kan 
være formålstjenlig at denne er skriftlig.10 Siktede må opplyses om at det er frivillig å delta på 
undersøkelsen og at påtalemyndighet/retten vil få opplysningene oversendt i en skriftlig 
erklæring.  
 
Den sakkyndige skal levere en skriftlig erklæring til oppdragsgiver. Den foreløpige 
erklæringen skal utarbeides i samsvar med helsepersonelloven §§ 15 første ledd og 27 
andre ledd samt forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. § 4.  
Det må foreligge en kort redegjørelse vedrørende egen habilitet, den sakkyndiges faglige 
bakgrunn og vurdering av egen kompetanse for å kunne utføre den foreløpige vurderingen.  
Det skal redegjøres for oppdragsgiver og oppdragets art og hvem vurderingen omfatter. Den 
undersøkte skal benevnes iht. sin prosessuelle rolle («anmeldte», «siktede», «tiltalte» eller 
«domfelte»). 
 
Siktelsen trenger ikke siteres, spesielt med omfattende siktelser, kun kortfattet redegjøres 
for. Handlingstidspunktene skal punktvis redegjøres for.  
 
Deretter kan det redegjøres kortfattet for anamnestiske forhold med fokus på fysisk og 
psykisk helse, bruk av medikamenter og eventuelle rusmidler.  

                                                           
10

http://www.sivilrett.no/getfile.php/2463481.2254.upybfcbvaa/Infoark+rettspsykiatriske+unders%C3%B8kels
er+-norsk.pdf 
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Siktedes oppfatning av egen psykiske funksjonsevne på handlingstidspunktene skal 
redegjøres for, og om denne oppfatningen har endret seg fra handlingstidspunktene fram til 
undersøkelsen. 
 
Psykiatrisk status ved undersøkelsen skal inneholde redegjørelse for om det på 
undersøkelsestiden kan foreligge psykosesymptomer, bevissthetsforstyrrelse og/eller tegn 
på svekket kognitiv fungering.  
 
Det skal deretter gjøres en kortfattet vurdering. Den sentrale problemstillingen er om (all) tvil 
er fjernet vedrørende siktedes tilstand på handlingstiden kan omfattes av strl. §§ 20 og/eller 
80.  
 
Dersom det foreligger tvil om ett eller flere strafferettslig begrep i strl. § 20 første ledd 
bokstav b- d og/eller § 80 bokstav f- h kan komme til anvendelse, skal dette kort redegjøres 
for hva som er bakgrunnen for tvilen.  
 
Dersom tvil er fjernet etter den foreløpige undersøkelsen, bør den sakkyndige konkludere 
med dette, og anta at en full rettspsykiatrisk undersøkelse trolig vil komme til samme 
konklusjon og dermed unødvendig. Da det alltid kan foreligge ukjente opplysninger, 
anbefaler kommisjonen at den sakkyndige ikke er for bastant i sin vurdering.  
 
Dersom det foreligger tvil etter den foreløpige undersøkelsen, bør den sakkyndige angi hvilke 
begreper det foreligger tvil rundt, og angi at en full rettspsykiatrisk undersøkelse kan avklare 
tvilen, under forutsetning av at oppdragsgiver anser det relevant for den videre saksgang.  
 
Dersom den sakkyndige finner grunnlag for tvil som kan gi grunnlag for en full rettspsykiatrisk 
undersøkelse, og det er behov for spesiell kompetanse hos en eller begge av de sakkyndige 
(eksempelvis psykiater med spesialkompetanse vedrørende rus eller psykisk lidelse hos 
psykisk utviklingshemmede, psykolog med testkompetanse, nevropsykolog, nevrolog, 
indremedisiner, toksikolog m.m.) skal dette angis. Hvis det anbefales en sakkyndig med 
spesialkompetanse som ikke er psykiater, skal det også angis at det ved fullstendig 
rettspsykiatrisk undersøkelse alltid skal være minst én psykiater.  
 
Innenfor rammen av en foreløpig undersøkelse bør ikke sakkyndige gjennomføre noen form 
for strukturell klinisk risikovurdering, eventuelt kun påpeke behovet for dette.  Det samme 
gjelder utenforliggende hensyn eller kostnadsanalyser («costbenefit»-vurderinger). Den 
sakkyndige bør kun forholde seg til de faglige spørsmålene mandatet reiser.    
 

4.2 Omfang av foreløpige erklæringer 

Kommisjonen har gjentatte ganger sett foreløpige rettspsykiatriske erklæringer som har vært 
meget omfattende både i tidsbruk (samtaler med siktede), i referat fra politidokumenter, 
innhenting av helseopplysninger, samtaler med komparenter og i erklæringens omfang. 
Kommisjonen vil minne om at dersom det er behov for samtale over mer enn ca. 1 - 1½ time, 
behov for gjennomgang av omfattende politidokumenter og behov for innhenting av 
medisinske eller andre komparentopplysninger, så foreligger det etter kommisjonens 
oppfatning tvil. Vanligvis vil tvil gi grunnlag for en full rettspsykiatrisk undersøkelse.  
 
Normalt vil ca. 1 times forarbeid, 1- 1 ½ times undersøkelse og 2 - 3 timer på utferdigelse av 
erklæringen være tilstrekkelig. Om det brukes mer tid enn ca. 5 - 7 timer utenom reisetid på 
erklæringen, bør dette begrunnes i erklæringen. Foreløpige rettspsykiatriske erklæringer vil 
med ovennevnte utforming innholdsmessig ikke være lengre enn 2 - 6 sider.  
 
Kommisjonen ser flere foreløpige erklæringer som er på størrelse med fulle rettspsykiatriske 
undersøkelser. Dette er en uheldig praksis da det ikke utføres kvalitetskontroll på foreløpige 
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erklæringer, uten de ganger nevnt nedenfor. I tillegg belastes lokalt politi/påtalemyndighet 
som vanligvis er oppdragsgiver med unødvendige utgifter.  
 

4.3 Ulike utfall av den foreløpige erklæringen 

A. Siktede oppfattes å omfattes av strl. § 20 første ledd 
Noen ganger er det åpenbart at den undersøkte ut fra den foreliggende dokumentasjonen er 
«psykotisk» eller «psykisk utviklingshemmet i høy grad» og den sakkyndige vil kunne mene 
at all sannsynlighet taler for at siktede omfattes av strl. § 20 første ledd på handlingstiden. 
Den sakkyndige kan da konkludere klart vedrørende dette. Ved mindre alvorlig straffbar 
handling, vil påtalemyndighet da kunne velge å henlegge saken på dette grunnlag.  
 
Dersom påtalemyndigheten vurderer å ta saken videre bør det vurderes om det skal 
gjennomføres en full rettspsykiatrisk undersøkelse. Dersom påtalemyndigheten vurderer å 
legge ned påstand om særreaksjon for utilregnelige jf. strl. §§ 62 og 6311, skal det oppnevnes 
to sakkyndige til å utferdige en full rettspsykiatrisk undersøkelse inkludert foreta en klinisk 
strukturert risikovurdering.  
 
B. Det foreligger tvil om siktede omfattes av strl. § 20 første ledd 
I en del tilfeller vil den sakkyndige etter en samtale med siktede vurdere at det fortsatt er tvil 
om den undersøkte kan omfattes av strl. § 20 første ledd på handlingstiden. Den sakkyndige 
bør da konkludere med at det er nødvendig med en full rettspsykiatrisk undersøkelse for å 
avklare denne tvilen.  
 
Avhengig av videre saksgang kan påtalemyndighet da gå videre med saken, eller velge å 
henlegge pga. tvil om tilregnelighet.  
 
C. Siktede finnes ikke å omfattes av strl. § 20 første ledd 
De fleste lovbrytere har ingen tilstand som omfattes av strl. §§ 20 og/eller 80. Dersom den 
sakkyndige ikke finner informasjon som tyder på noe annet, skal det antas at siktede ikke å 
omfattes av strl. § 20 i konklusjonen.  
 

4.4 Forholdet mellom strl. § 20 første ledd bokstavene b-d og § 80 bokstavene f-h 

Strl. § 80 bokstavene f, g og h er ment å fange opp tilstander som ligger nært opp til de 
tilstandene som gir grunnlag for straffrihet, men som ikke helt oppfyller kriteriene for strl. § 20 
første ledd, bokstavene b, c, eller d stiller. I saker der det foreligger tvil om en tilstand 
omfattes av strl. § 20 første ledd, vil det etter kommisjonens vurdering automatisk også være 
tvil om tilstanden kan komme inn under strl. § 80 bokstavene f, g eller h. Det vil også være 
tilfeller der den sakkyndige er i tvil om ett eller flere av begrepene i strl. § 80 bokstavene f, g 
og/eller h er til stede.  Dette er en klar parallell til ovenstående punkt 4.3 bokstavpunkt B.  
 
Det vil også være tilfeller der siktede er godt utredet og for eksempel klart omfattes av 
begrepet «lettere psykisk utviklingshemmet» etter strl. § 80 bokstav g og ikke mistanke om 
noe annet. Da bør den sakkyndige konkludere i tråd med dette.    
 

5. Videre oppnevning av sakkyndige i forbindelse med en full 

rettspsykiatrisk erklæring 

Den sakkyndige skal i den foreløpige erklæringen anbefale hvilken kompetanse som kreves 
ved en full rettspsykiatrisk undersøkelse. Den sakkyndige skal ikke ha noen formening om 
hvilken person som oppnevnes, men om forespurt bør den sakkyndige kunne angi flere med 
lignende kompetanse om den sakkyndige vet dette, eller henvise til kommisjonen.  
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Kommisjonen er kjent med at det er ulike syn blant sakkyndige, blant advokater, innen 
påtalemyndigheten og domstoler om den sakkyndige som foretok den foreløpige vurderingen 
også bør oppnevnes til å foreta en full rettspsykiatrisk undersøkelse. Kommisjonen anser 
ikke at det nødvendigvis er problematisk, men anser at det må vurderes fra sak til sak.  Det 
er argument for og argument mot. 
 
Det som kan tale for at samme sakkyndig både utferdiger en foreløpig erklæring og en 
rettspsykiatrisk erklæring er særlig prosessøkonomiske hensyn. I tillegg vil sakkyndigparet 
da som oftest ha en tidsnær undersøkelse etter handlingstiden. Rettsoppnevnte sakkyndige 
møter ofte observanden først uker og måneder senere. I tillegg er det allerede etablert 
kontakt gjennom den foreløpige undersøkelsen, og det vil vanligvis kunne lette samarbeidet 
med å få til en full rettspsykiatrisk undersøkelse. 
 
Det som kan tale imot, er at det ved den foreløpige undersøkelsen som oftest er  
påtalemyndigheten som er oppdragsgiver, som også er en part i saken. I Norge er 
påtalemyndigheten allikevel nøytral. Men i enkelte saker kan det være et poeng; jo mer 
involvert den sakkyndige er i selve etterforskningen, jo mer taler det for at den sakkyndige 
ikke bør rettsoppnevnes, og at to andre nøytrale velges. Et annet argument er 
(privat)økonomisk. Den sakkyndige vil kunne mistenkes å ha lavere terskel for å anbefale en 
full observasjon om han eller hun visste de ble oppnevnt. Et annet, men vanligvis svakt 
argument, er at den sakkyndige kan være forutinntatt etter den foreløpige undersøkelsen. 
Dette vil kunne reises som problemstilling de gangene en sakkyndige ikke har anbefalt en full 
rettspsykiatrisk undersøkelse, og retten allikevel ønsker dette.   

6. Når skal foreløpige erklæringer sendes til Den rettsmedisinske 

kommisjon for kvalitetskontroll? 

Som hovedregel skal foreløpige erklæringer ikke sendes til Den rettsmedisinske kommisjon 
for kvalitetskontroll, jf. strpl. § 147 første ledd andre punktum.  
 
Dersom den foreløpige rettspsykiatriske erklæringen skal framlegges for retten som bevis, 
enten i sin skriftlige form eller ved at den sakkyndige som har utferdiget den foreløpige 
rettspsykiatriske erklæringen blir innkalt av en av partene som sakkyndig vitne i saken, er 
kommisjonen av den oppfatning at erklæringen ikke lenger er en foreløpig erklæring omfattet 
av strpl. § 165, fjerde ledd. Erklæringen oppfattes da som en rettsmedisinsk sakkyndig 
erklæring som omfattes av innsendelsesplikten etter strpl. § 147 første ledd første punktum. 
Erklæringen skal da kvalitetskontrolleres ved innsending til kommisjonen før 
hovedforhandling. Den sakkyndige har etter kommisjonens oppfatning et selvstendig ansvar 
for at dette blir gjort. 
 
Det har etablert seg en praksis hvor foreløpige erklæringer, der retten er oppdragsgiver, 
sendes til Den rettsmedisinske kommisjon for kvalitetskontroll. Kommisjonen anser at dette 
er en hensiktsmessig praksis, som bør videreføres. 

For Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe 
 
 

 
Karl Heinrik Melle 
gruppeleder           
        Gunnar Johannessen  
        nestleder  

 


