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1. Innledning 
 
Med virkning fra 1. oktober 2020 er det vedtatt nye regler om strafferettslig skyldevne (tidligere 
omtalt som utilregnelighetsreglene). For rettspsykiatrisk sakkyndige er den viktigste endringen 
at man ikke lenger skal ta stilling til straffelovens vilkår om skyldevne. De sakkyndige skal nå 
beskrive den undersøktes tilstand før, under og etter handlingstiden i tråd med ordinær, 
medisinskfaglig prosedyre. Videre skal utslagene tilstanden gir seg for observandens 
virkelighetsforståelse og funksjonsevne beskrives.  
 
I tillegg til de nye reglene om strafferettslig skyldevne, innfører lovgiver også en forskrift om 
rettspsykiatriske undersøkelser. Av forskriften fremkommer blant annet krav til de sakkyndiges 
kompetanse, mandat og erklæringen.  
 
Kommisjonen har som målsetning at dette nyhetsbrevet sammen med en ny veileder 
kommisjonen har utarbeidet, skal gi de sakkyndige et godt utgangspunkt for den nye 
arbeidsmetodikken.  

2. De nye reglene om strafferettslig skyldevne  
 
Riksadvokatembetet har gjort et stort og omfattende arbeid med å forberede 
påtalemyndigheten på de nye reglene. Kommisjonen finner det hensiktsmessig å henvise til 
deler av dette arbeidet og anbefaler de sakkyndige også til å lese gjennom rundskrivet. 
Rundskrivet er å finne på riksadvokatens hjemmesider1 samt Lovdata2.  
 
Fra rundskrivet hitsettes følgende om bakgrunnen for de nye endringene;   
 
(...) Reglene skal sørge for at straffansvar ikke gjøres gjeldende overfor den som mangler 
nødvendig modenhet, sjelelig sunnhet eller bevissthet. Formålet med lovendringene er bedre 
å kunne identifisere slike lovbrytere, å styrke samfunnsvernet og å heve kvaliteten på 
sakkyndigarbeidet. 

 
Man må merke seg at det tidligere vilkåret «psykotisk» er erstattet med grunnvilkåret «sterkt 
avvikende sinnstilstand». I kjernen for det nye grunnvilkåret ligger fortsatt den alvorlige 
psykosetilstanden. Vilkåret omfatter i tillegg andre alvorlige sykdomstilstander som innebærer 
en tilsvarende alvorlig svikt i evnen til realitetstesting og i funksjonsevnen. Vilkåret «sterk 
bevissthetsforstyrrelse» videreføres uendret, mens terskelen for hvem som faller inn under 
«høygradig psykisk utviklingshemming» er noe endret.    
 
At gjerningspersonen befant seg i en slik tilstand er ikke tilstrekkelig for frihet fra straffansvar. 
Det er lovfestet et tilleggsvilkår om at personen må anses "utilregnelig på grunn" av tilstanden 
som omfattes av grunnvilkåret. Graden av svikt i virkelighetsforståelsen og i funksjonsevnen 
skal her vektlegges. Det er fremdeles ikke noe vilkår at det er årsakssammenheng mellom 
tilstanden(e) og den straffbare handling for å bli vurdert som "utilregnelig" og uten straffansvar 
eller for å få nedsatt eller mildere straff grunnet tilstanden.   
 
Ved utilregnelighet som følge av selvforskyldt rus videreføres i hovedsak straffansvaret etter 
gjeldende rett, likevel slik at en gjerningsperson i særlige tilfeller kan være fri fra straffansvar 
selv om rusen er selvforskyldt.  
 

                                                

1https://www.riksadvokaten.no/document/nytt-rundskriv-om-utilregnelighetsregler/  
2 https://lovdata.no/pro/#document/RA/avgjorelse/ra-2020-
2?searchResultContext=3265&rowNumber=1&totalHits=37  

https://www.riksadvokaten.no/document/nytt-rundskriv-om-utilregnelighetsregler/
https://lovdata.no/pro/#document/RA/avgjorelse/ra-2020-2?searchResultContext=3265&rowNumber=1&totalHits=37
https://lovdata.no/pro/#document/RA/avgjorelse/ra-2020-2?searchResultContext=3265&rowNumber=1&totalHits=37
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Det innføres en helt ny bestemmelse om såkalt selvforskyldt utilregnelighet for lovbrytere som 
har en grunnleggende, alvorlig tilstand fra før. Bestemmelsen innebærer en viss utvidelse av 
straffansvaret for denne gruppen. (...) 
 
Et ønske om et skarpere skille mellom det juridiske og det medisinskfaglige ansvar er en del 
av bakgrunnen for lovendringene. Det er retten som på etisk og normativt grunnlag skal 
konkludere i tilregnelighetsspørsmålet. De sakkyndiges oppgave er å gi en grundig klinisk 
beskrivelse av siktedes tilstand, eventuelle diagnose(r) og grad av symptomer, herunder 
realitetsbrist og funksjonssvikt, på handlingstidspunktet og i tiden før og etterpå. De 
sakkyndige skal ikke vurdere eller uttale seg om observanden på gjerningstidspunktet var 
utilregnelig i lovens forstand. Det samme gjelder for grunnvilkårene i § 20 første ledd bokstav 
a - c, likevel slik at de sakkyndige kan uttale seg om tilstanden er av en slik art at den kan 
oppfylle et eller flere av grunnvilkårene. Å foreta utilregnelighetsvurderingen er nå å anse som 
ren rettsanvendelse, ikke en sakkyndigvurdering. Her legges med andre ord praksis om, 
hvilket påtalemyndigheten skal medvirke til ved ikke å spørre den sakkyndige om hvorvidt 
(alvorligheten i) siktedes tilstand tilsier utilregnelighet.  
 
Terskelen for å idømme særreaksjon for utilregnelige er fortsatt høy, men samfunnsvernet 
bedres ved at tyngdepunktet i vurderingen legges til spørsmålet om faren for nye, alvorlige 
integritetskrenkende lovbrudd. Det sentrale er hvilken fremtidig risiko den utilregnelige utgjør, 
noe som ikke nødvendigvis beror på grovheten av det forholdet som er til pådømmelse. Skillet 
mellom alvorlige og mindre alvorlige begåtte lovbrudd er derfor fjernet. Det stilles heller ikke 
krav til særlig nærliggende fare, eller til sammenheng mellom den begåtte handling og 
eventuelle tidligere straffbare forhold, der det er fare for en alvorlig, integritetskrenkende 
handling i fremtiden. En særreaksjon vil derfor kunne være aktuelt i noe flere saker enn 
tidligere. 
 
Reglene om særreaksjon for de utilregnelige som har begått samfunnsskadelig eller særlig 
plagsom kriminalitet, videreføres uendret. (...) 

3. Ny straffelov § 20. Skyldevne 
 
Ved lovendringen er ordlyden i straffeloven (strl.) § 20 som følger: 
 

Den som på handlingstidspunktet er under 15 år, er ikke strafferettslig ansvarlig. 
 
Det samme gjelder den som på handlingstidspunktet er utilregnelig på grunn av 
 
a) sterkt avvikende sinnstilstand 
b) sterk bevissthetsforstyrrelse eller 
c) høygradig psykisk utviklingshemming. 
 
Ved utilregnelighetsvurderingen etter annet ledd skal det legges vekt på graden av svikt 
i virkelighetsforståelse og funksjonsevne. 
 
Den som forbigående er utilregnelig som følge av selvforskyldt rus, fritas ikke for straff, 
med mindre særlige grunner tilsier det. Den som har en vedvarende tilstand som nevnt 
i annet ledd bokstav a og som selvforskyldt fremkaller en utilregnelighetstilstand, kan 
straffes dersom særlige grunner tilsier det. 

 
Bestemmelsen består nå av fire ledd. Disse vil være rettens oppgave å ta stilling til. Første 
ledd gjelder manglende skyldevne som følge av alder. I tillegg til alder har lovgiver bestemt at 
skyldevne fortsatt skal vurderes opp mot tre akser, jf. andre ledd bokstav a - c. Disse tre 
aksene/juridiske vilkår er til forveksling lik medisinske uttrykk, hvilket kan medføre noen 
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misforståelser, men ettersom sakkyndige ikke lenger skal uttale seg om vilkårene, anses dette 
nå mindre problematisk enn tidligere. De sakkyndige omtaler da kun egne fagtermer, hvilket 
kan presiseres i vurderingskapittelet. 
 
Hovedtrekkene fra eldre lovgivning er videreført, men for to av aksene er det innført nye 
betegnelser. Vilkårene som omhandler bevissthetsforstyrrelser i juridisk forstand er ikke endret 
i ordlyd, men andre ledd forutsetter at retten finner at siktede var utilregnelig på grunn av 
denne. Den største endringen gjelder aksen som erstatter det tidligere vilkåret psykotisk. I 
praksis vil det fortsatt være psykotiske personer som i all hovedsak omfattes av vilkåret sterkt 
avvikende sinnstilstand, men ifølge lovforarbeidene vil også andre tilstander som har like stor 
konsekvens for lovbryterens virkelighetsforståelse og funksjonsnivå omfattes av vilkåret. For 
eksempel vil en alvorlig autismespekterlidelse kunne komme inn under dette vilkåret. Det 
sentrale er ikke personens diagnose, men hvilke konsekvenser tilstanden har på rettens 
vurdering av den antatte lovbryterens skyldevne.  
 
 «Psykisk utviklingshemmet» er erstattet med «psykisk utviklingshemming». Da det juridiske 
vilkåret da språklig sett omtales på samme måte som diagnosen etter ICD-10, må de 
sakkyndige de gangene det kan oppstå tvil være entydig i sin omtale av utviklingshemming og 
at de ikke uttaler seg om vilkår i straffeloven, kun de medisinske diagnosene. 
 
Lovgiver har endret grensen for høygradig psykisk utviklingshemming fra et funksjonsnivå 
under ca. 55 i IQ til under ca. 60.  Fortsatt vil det være graden av utviklingshemming og 
utslagene dette gir seg på handlingstiden som vil være avgjørende, ikke IQ-målet i seg selv. 
Dette gjelder spesielt tilleggsproblematikk som ofte opptrer komorbid med 
utviklingshemmingen, eksempelvis autismespekterlidelser, OCD, Tourettes og/eller ADHD. 
Mental funksjonssvikt forårsaket av en komorbid tilstand vil kunne påvirke rettens vurdering av 
om den samlede funksjonssvikten kan omfattes av strl. § 20. Det er derfor viktig at minst en av 
de sakkyndige har kompetanse på tilstander i det komorbide området. Det er det samlede 
utslaget tilstandene gir som de sakkyndige skal utrede og beskrive.  
 
De sakkyndiges oppgave følger av tredje ledd hvor det fremkommer at [v]ed 
utilregnelighetsvurderingen etter annet ledd skal det legges vekt på graden av svikt i 
virkelighetsforståelse og funksjonsevne. Dette forutsetter at de sakkyndige foretar en klinisk 
utredning, en differensialdiagnostisk vurdering samt en funksjonsvurdering. Utredningen 
krever medisinsk kompetanse. Avhengig av problemstilling, kan det også være aktuelt med 
psykologisk kompetanse eller behov for nevrologisk, indremedisinsk og/eller rettstoksikologisk 
kompetanse.  
 
Beskrivelsen av alvorlighetsgraden av tilstanden på handlingstiden vil være et sentralt premiss 
for den vurdering retten skal gjøre om den undersøkte vurderes som utilregnelig som følge av 
ett eller flere bokstavpunkt i andre ledd. Dersom en person har flere tilstander som kan gi svikt 
i virkelighetsforståelsen bør dette utredes for hver enkelt tilstand, men også samlet sett.  
 
Problemstillingen forbigående er utilregnelig som følge av selvforskyldt rus er nå omfattet av 
et nytt fjerde ledd. Med den nye formuleringen vil også en forbigående rusutløst psykotisk 
episode omfattes av leddet om retten skulle finne dette var en følge av selvpåført rus. 
Konstruksjonen om at en rusutløst psykotisk episode juridisk sett er en bevissthetsforstyrrelse 
er derfor ikke lenger en aktuell problemstilling for de sakkyndige.  
 
Det retten skal ta stilling til er om observanden på handlingstiden var forbigående utilregnelig 
som følge av selvforskyldt rus. Fjerde ledd andre punktum åpner opp for at en person med en 
grunnleggende psykoselidelse kan straffes dersom særlige grunner tilsier det, de sakkyndige 
må derfor utrede observandens tilstand på det tidspunkt observanden kan ha bestemt seg for 
å avslutte behandling eventuelt innta et psykoaktivt stoff som kan forverre en allerede kjent 
tilstand. I nytt standardmandat, jf. nedenfor, vil disse problemstillingene være ivaretatt i 
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mandatets punkt 3 og 4. Retten vil være helt avhengig de sakkyndiges utredning for både å ta 
stilling til fjerde ledd første, men også andre punktum. 

4. Ny straffelov § 80. Fastsetting av straff under minstestraffen 
eller til en mildere straffart 

 
Det er bokstavene f og g som endres. I tillegg medfører endringene at nåværende bokstav i 
og j blir bokstav h og i. Ved lovendringen vil ordlyden i strl. § 80 bokstav f og g være som følger: 
 

Straffen kan settes under minstestraffen i straffebudet eller til en mildere straffart når 
lovbryteren 
 
(...) 
 
f) på handlingstidspunktet har en betydelig svekket virkelighetsforståelse på grunn av 
sterkt avvikende sinnstilstand, psykisk utviklingshemming eller bevissthetsforstyrrelse, 
men ikke er utilregnelig etter § 20 annet ledd, 
 
g) har handlet under selvforskyldt rus eller i en selvforskyldt utilregnelighetstilstand etter 
§ 20 fjerde ledd, og det foreligger særdeles formildende omstendigheter, 

 
Som ved straffeloven § 20 er to av vilkårene endret. Grensen mht. høygradig psykisk 
utviklingshemming er justert, men ikke øvre grense for psykisk utviklingshemming jf. 
straffeloven § 80 bokstav f. Denne grensen er fortsatt funksjonsnivå svarende til IQ 75 eller 
lavere.  Da sakkyndige ikke lenger skal ta stilling til om vilkårene er oppfylt, er skillet mellom 
de ulike lovparagrafene av mindre betydning for de sakkyndige. Ettersom vilkårene skiller 
mellom ulike alvorlighetsgrader av en tilstand er det likevel viktig at de sakkyndige beskriver 
tilstanden og utslagene den gir seg så godt som mulig, eventuelt beskriver 
usikkerhetsmomentene så godt at retten med rimelig sikkerhet kan ta stilling til om ett av 
vilkårene er oppfylt på handlingstiden.   
 
Å redegjøre godt for tvil og usikkerhetsmoment er helt sentralt for at retten skal kunne ta 
endelig stilling i de sakene som ligger i grenseområdene mellom bestemmelsene. Dette gir et 
behov for at utredningene og de kliniske vurderingene er transparente og formidlet på forståelig 
norsk.  Det vil gi retten og partene mulighet for utspørring og gi mulighet for kontradiksjon.  Det 
vil samtidig gi Den rettsmedisinsk kommisjon mulighet for å kunne vurdere de sakkyndiges 
kliniske skjønn. Det vil sikre økt kvalitet av det sakkyndige beviset og sikre likebehandling.   

5. Ny straffelov § 78. Formildende omstendigheter 
 
Det er bokstav d som endres på nåværende tidspunkt. Ved lovendringen vil ordlyden i  
strl. § 78 bokstav d være som følger: 
 

Ved straffutmålingen skal det i formildende retning især tas i betraktning at: 
 
(...) 
 
d) lovbryteren på handlingstidspunktet har redusert virkelighetsforståelse på grunn av 
avvikende sinnstilstand, lettere psykisk utviklingshemming, bevissthetsforstyrrelse eller 
en sterk sinnsbevegelse 

 
Kommisjonen er av den oppfatning at en rettspsykiatrisk utredning i saker som kun kan 
omfattes av straffeloven § 78 bokstav d er unødvendig. Dette ettersom tilstandene vil ligge tett 
opp til hva man kan vurdere som normaltilstander.  
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Etter kommisjonens oppfatning bør det ved vurderingen av tilstander innen normalområdet 
eller tett inntil, der konsekvensene av tilstanden i mindre grad påvirker personens vurderings- 
og fatteevne, være alminnelige eller humane hensyn som avgjør om tilstanden skal omhandles 
av bestemmelsen, ikke psykiatrisk findiagnostikk.  Rettspsykiatriske undersøkelser bør derfor 
forbeholdes tilstander som kan ha betydning for rettens vurdering av om en antatt lovbryter 
kan omfattes av ett eller flere vilkår i straffeloven §§ 20 og/eller 80. Denne utredningen vil 
kunne være et viktig premissgrunnlag for retten.  
 
Det bemerkes for øvrig at en sterk sinnsbevegelse ikke er et psykiatrisk/rettspsykiatrisk 
tilstand, og dette bør følgelig uansett ikke være en del av en rettspsykiatrisk utredning.  

6. Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser. Det sakkyndige 
arbeidet i ny veileder.   

 
Ved lovendringene innføres også en ny forskrift. Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser 
og sakkyndige3 stiller krav til den sakkyndiges kompetanse, krav om egenerklæring, krav til 
mandat og krav til erklæringen m.m. Forskriften må for øvrig sees i sammenheng med øvrig 
lovgivning som regulerer arbeid med sakkyndige erklæringer. Se i denne forbindelse 
helsepersonelloven §§ 15 første ledd og 27 andre ledd samt forskrift om krav til 
helsepersonells attester, erklæringer o.l. § 4.   
 
De sakkyndige oppfordres til å gjøre seg kjent med forskriften i sin helhet. Her nevnes særlig 
forskriftens § 6 som nærmere beskriver hvilke krav lovgiver stiller til den rettspsykiatriske 
erklæringen. Av bestemmelsen fremgår følgende:  
 

Den eller de sakkyndiges skriftlige erklæring skal 
 

a) skille klart mellom premisser, vurderinger og konklusjon 
b) redegjøre for historikken og sykdomshistorien (anamnesen) til den som 

vurderes 
c) vurdere helsen og funksjonen til den som vurderes, både på 

handlingstidspunktet og i dag (status presens) 
d) gi en konsentrert fremstilling av det mandatet spør om 
e) være informativ, sannferdig, relevant og klar  
f) belyse usikkerhetsmomenter og eventuelle feilkilder 
g) bare inneholde fagterminologi så langt det er nødvendig og forklare 

fagterminologi som benyttes 
h) inneholde en kortfattet redegjørelse for hvordan utredningen er utført, herunder 
hvilke metoder som er benyttet 

  
Kravene gjelder også for sakkyndigerklæringer som utarbeides av den som parten 
fremstiller for retten for å avhøres som sakkyndig uten oppnevning, jf. 
straffeprosessloven § 149. Slike sakkyndigerklæringer skal i tillegg inneholde 
opplysningene angitt i § 4 første ledd med mindre opplysningene ikke er relevante.   

 
For å møte disse kravene samt for øvrig utføre det sakkyndige oppdraget i tråd med lovgivers 
intensjoner, mener kommisjonen den sakkyndige først skal utrede om observanden på 
handlingstiden kan ha hatt en eller flere tilstander, som om de er alvorlig nok kan medføre at 
retten finner at ett eller flere vilkår i straffeloven er til stede. Deretter må de sakkyndige 
redegjøre for omfanget av svikt i virkelighetsforståelse og funksjonssvikt antatt forårsaket av 

                                                

3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-09-30-1921  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-09-30-1921
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tilstanden(e) på handlingstiden, jf. strl. § 20 tredje ledd. De sakkyndige må redegjøre for de 
usikkerhetsmoment som kan medføre tvil vedrørende diagnostikk og konsekvensene av 
tilstanden(e). Kommisjonen har utdypet og mer eksplisitt forklart dette i veilederen vedlagt 
dette brev. 
 
Lovendringen krever en større endring i arbeids- og kommunikasjonsformen mellom de 
sakkyndige og rettens aktører. Det vil kreve at de sakkyndige tydelig synliggjør sin 
differensialdiagnostiske vurdering og hvor alvorlig tilstanden, eventuelt tilstandene, påvirker 
observandens virkelighetsforståelse og funksjonsevne. Behovet for dette er gjenspeilet i det 
nye mandatets punkt 1 og 2. Det nye mandatet og veilederen er utarbeidet for å ivareta 
hensynet til lovgivers intensjon, samt sikre god kommunikasjon mht. til det fagkyndige beviset 
uten at de sakkyndige uttaler seg om nye (eller gamle) juridiske vilkår.   
 
Når de nye reglene har fått virket en stund og man har gjort seg noen erfaringer med 
endringene, vil kommisjonen revidere veilederen der det er behov. De sakkyndige må derfor 
forholde seg til siste oppdaterte veileder. Det vil bli ført endringshistorikk slik at det vil være lett 
å finne fram til hvilke endringer som er gjort.    

7. Nytt standardmandat 
 
Som følge av de ovennevnte endringene, har det vært behov for å oppdatere det såkalte 
standardmandatet. Kommisjonen har i samråd med Riksadvokaten, Domstoladministrasjonen 
og Dommerforeningen utarbeidet et nytt mandat. Mandatet vil være tilgjengelig blant annet på 
kommisjonens hjemmesider; www.sivilrett.no/drk.   
 
Det er også utarbeidet en veileder til det sakkyndige arbeidet. Begge deler er vedlagt dette 
nyhetsbrevet som vil erstatte Nyhetsbrev nr. 22: Endring av straffeloven og mandatutforming 
ved rettspsykiatriske undersøkelser4.  
 
Kommisjonen har også oppdatert våre forslag til mandater ved spørsmål om opprettholdelse 
av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern samt opprettholdelse av dom til tvungen 
omsorg.     

8. Nytt informasjonsskriv til siktede om rettspsykiatriske 
undersøkelser i straffesaker 

 
Domstoladministrasjonen har utarbeidet et nytt informasjonsskriv til siktede om 
rettspsykiatriske undersøkelser i straffesaker. Det gis en kort beskrivelse av hvorfor det er 
oppnevnt sakkyndige, hvordan de sakkyndige jobber samt en presisering av at de sakkyndige 
ikke kan tilby helsehjelp til observanden.  
 
Informasjonsskrivet kan de sakkyndige vise til ved første kontakt med observanden. Skrivet er 
tilgjengelig blant annet på www.domstol.no, se under «Straffesak», «Aktørene i retten» og 
nederst på siden om de «Sakkyndige».  
 
Det hitsettes også her direktelenke til skrivet; https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-
retten/sakkyndige/informasjon-til-siktede-rettspsykiatri/  

                                                

4 
https://img4.custompublish.com/getfile.php/3388072.2254.pqvarbqrye/Nyhetsbrev+nr+22+end+ver+2.
pdf?return=www.sivilrett.no 

http://www.sivilrett.no/drk
http://www.domstol.no/
https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/sakkyndige/informasjon-til-siktede-rettspsykiatri/
https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/sakkyndige/informasjon-til-siktede-rettspsykiatri/
https://img4.custompublish.com/getfile.php/3388072.2254.pqvarbqrye/Nyhetsbrev+nr+22+end+ver+2.pdf?return=www.sivilrett.no
https://img4.custompublish.com/getfile.php/3388072.2254.pqvarbqrye/Nyhetsbrev+nr+22+end+ver+2.pdf?return=www.sivilrett.no
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9. Forvaring, dom på overføring til tvungent psykisk helsevern 
og dom til tvungen omsorg 

 
Det gjøres ingen endringer i regelverket om forvaring og sakkyndige kan fortsatt oppnevnes 
for å foreta en rettspsykiatrisk undersøkelse av observanden før dom på forvaring kan avsies, 
jf. strl. § 40 femte ledd. Derimot gjøres det endringer i regelverket hva gjelder rettens 
muligheter til valg av særreaksjon, jf. strl. § 62 om vilkår for å idømme overføring til tvungent 
psykisk helsevern samt § 63 om vilkår for å idømme tvungen omsorg.  
 
Tidligere var utilregnelighetstilstanden avgjørende for om det skulle påstås tvungent psykisk 
helsevern (de psykotiske og sterkt bevissthetsforstyrrede) eller tvungen omsorg (de psykisk 
utviklingshemmede i høy grad). Ved lovendringen står retten nå fritt til å velge den 
reaksjonsform som antas å være best egnet for å gi observanden en best mulig prognose. 
Dette ettersom ny ordlyd i strl. §§ 62 og 63 henviser til strl. § 20 annet til fjerde ledd uten 
nærmere angivelse av de ulike alternativene.  
 
Lovendringene medfører ingen endring mht. oppnevning av rettspsykiatrisk sakkyndige og hva 
de skal utrede. Mandatet ved vurdering av risiko (prognosevurderingen) vil endres som følge 
av at de sakkyndige ikke lenger skal ta stilling til om observanden fyller vilkår i straffeloven. 
Risikovurderingen vil kunne være ulik avhengig av tilstand som sakkyndige finner ved sin 
undersøkelse. De sakkyndige må redegjøre for hvilke sivilrettslige alternativ som finnes 
dersom lovbryteren ikke skulle idømmes fengselsstraff, forvaring eller en av særreaksjonene 
for de utilregnelige.          
 
Det antas at i praksis vil det fortsatt være tvungen omsorg som er aktuelt for de høygradig 
psykisk utviklingshemmede og tvungent psykisk helsevern for de med andre 
utilregnelighetstilstander. Unntak kan likevel tenkes og i lovforarbeidene nevnes som 
eksempel en lovbryter med alvorlig demens, hvor tvungen omsorg etter omstendighetene kan 
bli vurdert som det riktige. Et annet eksempel er en alvorlig autismespekterlidelse der dom til 
tvungen omsorg vil kunne anses mest hensiktsmessig, selv om retten har funnet personen 
utilregnelig på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand.         
 
Sakkyndige skal vurdere observanden opp mot de to særreaksjonene og gi råd om hvilken 
reaksjonsform som vil være best egnet, jf. nytt mandatpunkt 5 og prognosevurdering. Dette 
forutsetter at minst en av de sakkyndige er kjent med innholdet i de to reaksjonsformene og 
hvilke behandlingstiltak som er mulig innenfor de ulike variantene. I dette nyhetsbrevet gis det 
en kort oversikt over reglene, men disse kan ikke anses å være uttømmende eller tilstrekkelig 
for at sakkyndige kan vurdere hvilket alternativ som antas best egnet for observanden.     

9.1 Om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern 
Regler for gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er gitt i psykisk 
helsevernloven (phl.) kapittel 5. Det er likevel verdt å merke seg for de sakkyndige at det 
primære formålet med en slik overføring er å verne samfunnet og ikke sørge for at domfelte 
får behandling.    
 
Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern ved Oslo 
universitetssykehus fører blant annet oversikt over tiltalte og domfelte til tvungent psykisk 
helsevern, jf. phl. § 5-2b. Videre er enheten tillagt ansvaret med å utarbeide og oppdatere 
retningslinjer som skal sikre nødvendig samhandling og oppfølging mellom helse- og 
omsorgstjenesten og justissektoren, jf. phl. § 5-2a. Sakkyndige anbefales å orientere seg i 
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dokumentet Retningslinje for samhandling ved iverksettelse og gjennomføring av dom til 
tvungent psykisk helsevern5. I tillegg anbefales de sakkyndige å gjøre seg kjent med  
phl. § 5-3, som har nærmere regler om gjennomføringen. Av bestemmelsen fremkommer blant 
annet den faglig ansvarlige på institusjonen de første tre ukene av innleggelsen rådføre seg 
med de sakkyndige, jf. første ledd.  
 
Overføring av den særreaksjonsdømte til anstalt under kriminalomsorgen er ikke lenger mulig 
da phl. § 5-6 er opphevet. 

9.2 Om dom til tvungen omsorg 
Regler for gjennomføring av dom på tvungen omsorg følger av strl. § 64. Av bestemmelsen 
fremkommer blant annet at enkelte av bestemmelsene i psykisk helsevernloven gjelder 
tilsvarende så langt de passer, jf. bestemmelsens første ledd bokstav a og b. I tillegg følges 
bestemmelsen av en forskrift om gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg  
(FOR-2001-12-21-1523) 6.    
 
Sakkyndige oppfordres til også å gjøre seg kjent med dette regelverket samt merke seg at 
Sentral fagenhet for tvungen omsorg ved St. Olavs hospital, avdeling Brøset, er en nasjonal 
enhet med ansvar for personer som dømmes til denne særreaksjonen. Enheten kan følgelig 
kontaktes ved behov for avklaringer.     

9.3 Opphør av særreaksjonene 
Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern eller dom til tvungen omsorg idømt etter 
straffeloven § 62 første ledd, jf. § 63 første ledd, er tidsubestemt. Reaksjonen idømmes uten 
en vurdering av hvor lenge reaksjonen er nødvendig for å ivareta samfunnsvernet, og den kan 
opprettholdes så lenge det foreligger gjentakelsesfare og anses nødvendig for å verne andres 
liv, helse eller frihet, jf. §§ 62 og 63, jf. § 65. I saker hvor særreaksjon er idømt etter § 62 annet 
ledd har reaksjonen en lengstetid på tre år og er tidsbestemt. 
 
Den domfelte kan begjære opphør ett år etter siste rettskraftige dom ved idømt særreaksjon 
etter § 62 første ledd, jf. § 63 første ledd, jf. § 65 tredje ledd, og etter seks måneder ved idømt 
særreaksjon etter § 62 annet ledd, jf. § 63 første ledd, jf. § 65 tredje og fjerde ledd. 
Påtalemyndigheten ved statsadvokaten til enhver tid beslutte opphør av særreaksjonen,  
jf. § 65 fjerde ledd første punktum. 
 
Statsadvokaten kan beslutte opphør av reaksjonen i tilfeller hvor den faglig ansvarlige etter en 
velbegrunnet tilrådning går inn for å avslutte særreaksjonen. En slik tilrådning skal imidlertid 
kvalitetssikres ved en rettspsykiatrisk undersøkelse, med mindre dette er åpenbart 
unødvendig.  

Vedlegg 
  

 Veiledning til mandat ved rettspsykiatrisk utredning 

 Mandat for sakkyndig utredning som grunnlag for rettens vurdering av tilregnelighet og 
fastsetting av straff under minstestraffen eller til en mildere straffart 

 Mandat ved spørsmål om opprettholdelse av dom på overføring til tvungent psykisk 
helsevern 

 Mandat ved spørsmål om opprettholdelse av dom til tvungen omsorg 
  

                                                

5 https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Retningslinje%20revidert%2030.07.2019.pdf  
 
6 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1523  

https://www.sivilrett.no/getfile.php/4814508.2254.bminkpbbj7ap7n/Veiledning+til+mandat+til+ny+straffelov+1.+oktober+2020+end+oktober+2020+-+oppdatert+februar+2021.pdf
https://www.sivilrett.no/getfile.php/4814508.2254.bminkpbbj7ap7n/Veiledning+til+mandat+til+ny+straffelov+1.+oktober+2020+end+oktober+2020+-+oppdatert+februar+2021.pdf
https://sivilrett.custompublish.com/getfile.php/4749202.2254.jzkuqkmujw77pj/Mandat+strl.+§+20+m.v.+-+end+ver.docx
https://sivilrett.custompublish.com/getfile.php/4749202.2254.jzkuqkmujw77pj/Mandat+strl.+§+20+m.v.+-+end+ver.docx
https://sivilrett.custompublish.com/getfile.php/4749204.2254.wmml7mjwwqtnzj/Mandat+ved+spørsmal+om+opprettholdelse+av+dom+på+overføring+til+tvungent+psykisk+helsevern+-+end+ver+4.10.docx
https://sivilrett.custompublish.com/getfile.php/4749204.2254.wmml7mjwwqtnzj/Mandat+ved+spørsmal+om+opprettholdelse+av+dom+på+overføring+til+tvungent+psykisk+helsevern+-+end+ver+4.10.docx
https://sivilrett.custompublish.com/getfile.php/4749205.2254.znlqwiquswukin/Mandat+ved+spørsmal+om+opprettholdelse+av+dom+til+tvungen+omsorg+-+end+ver+4.10.docx
https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Retningslinje%20revidert%2030.07.2019.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1523
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10. Endringslogg 
 
15.02.2021: Veiledning til mandat ved rettspsykiatrisk utredning oppdatert. Det er særlig 
punktet om «Vurderingen iht. mandatet» som har blitt endret. 
 
13.11.2020: Endringslogg lagt til. 
   
05.11.2020: Endring i kapittel 2. Lenker til riksadvokatens rundskriv lagt til.  
 
 


