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Om hypomani og mani 
 
Innledning 
En rettspsykiatrisk vurdering av hypomani og mani i forhold til de rettslige begrepene i 
straffeloven (strl.) §§ 20 første ledd bokstav b og 80 bokstav f, henholdsvis «psykotisk» og 
«en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt 
forhold til omverdenen», kan være utfordrende. Kommisjonen har følgende vurdering av 
hypomani og mani opp mot straffelovens begreper:   
 
Hypomani 
Hypomani er en psykisk lidelse som i seg selv ikke er kvalifiserende/symptomtung nok til å 
kunne fylle kriteriene for "psykotisk». Mer utdypet vil dette si at en hypoman person ikke er 
«uten evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen», slik den psykotiske 
tilstanden blant annet er beskrevet i NOU 1990: 5 Strafferettslige utilregnelighetsregler og 
særreaksjoner Straffelovkommisjonens delutredning IV, side 38-43.  
 
Avhengig av omfanget av hypomani/hypomane symptomer (tankeras, ukritisk atferd, svekket 
sykdomsopplevelse), kan hypomani derimot fylle kriteriene for «en alvorlig psykisk lidelse 
med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen».  
 
Mani med psykotiske symptomer 
Mani med psykotiske symptomer innebærer personfremmed atferd uten egenkorrigerende 
evne, manglende sykdomsforståelse og med påviselige vrangforestillinger, tankeforstyrrelser 
og hallusinasjoner som medfører at begrepet «psykotisk» i rettslig forstand er oppfylt, dvs. at 
observanden er uten evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen.  
 
Mani uten psykotiske symptomer 
Det kan være (meget) vanskelig å vurdere når en mani uten psykotiske symptomer blir så 
omfattende at evnen til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen ikke lengre er 
tilstede. Mani som medfører personfremmed atferd med manglende selvkorrigerende evne, 
vurderes av Den rettsmedisinsk kommisjon å kunne falle inn under begrepet «psykotisk».  
 
De sakkyndiges oppgave 
Psykose kan beskrives i form av symptomer, atferd og sosial funksjon samt sykdomsinnsikt. 
Ved vurderingen av mani, må sakkyndige følgelig beskrive nettopp symptombildet, atferden 
og maniens påvirkning på funksjonsevnen. Videre må de sakkyndige ta stilling til 
sykdomsinnsikten observanden antas å ha hatt på handlingstiden og hvordan den vurderes 
på undersøkelsestiden. Ved mani uten psykotiske symptomer, vektlegger kommisjonen 
spesielt sykdomsinnsikten og selvkorrigerende evne ved vurderingen av om den psykiske 
avvikstilstanden vil kunne vurderes å falle inn under begrepet «psykotisk» eller «alvorlig 
psykisk lidelse …».  
 
Ettersom sakkyndige som oftest må vurdere den maniske tilstanden i ettertid på bakgrunn av 
samtaler med observanden, journalopplysninger og politidokumenter, vil det ofte være korrekt 
å redegjøre for tvil og usikkerhetsmomenter vedrørende begrepene, og overlate til retten å ta 
stilling til tvilen. 
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