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1. Konklusjon etter en foreløpig undersøkelse 
 
Om foreløpige erklæringer viser kommisjonen til vårt nyhetsbrev nr. 241. Det følgende er kun 
en presisering og veiledning til sakkyndige etter lovendringen og forskrift om rettspsykiatriske 
undersøkelser og sakkyndige (FOR-2020-09-30-1921)2  er trådt i kraft.  
 
Foreløpige erklæringer er ment å bistå påtalemyndigheten for å avklare om det kan foreligge 

tvil om det på handlingstiden kan ha foreligget en (medisinsk) tilstand som kan være omfattet 
av straffeloven § 20 annet ledd bokstav a-c, § 80 bokstav f eller § 78 bokstav d. 
 
Det presiseres at den foreløpige undersøkelsen kun er ment å skulle avklare om det kan 
foreligge tvil eller ikke. 
 
Kommisjonen anbefaler at sakkyndige avslutter den foreløpige erklæringen med formulering i 
retning:  
 
Forslag til formulering dersom de sakkyndige antar at det ikke foreligger tvil:  
 

Det er ikke holdepunkter for at mistenkte/siktede/tiltalte/domfelte på handlingstiden kan 
ha vært i en medisinsk/psykisk tilstand som har påvirket virkelighetsforståelse og/eller 
funksjonsevne i en grad som kan antas å kunne bli vurdert av retten opp mot vilkårene 
for straffeloven § 20 eller § 80. 
 
En full rettspsykiatrisk undersøkelse antas å komme til samme resultat og vurderes 
derfor ikke nødvendig for den videre saksgangen.  

 
Forslag til formulering dersom de sakkyndige antar at det kan foreligge tvil:  
 

Det er holdepunkter for at mistenkte/siktede/tiltalte/domfelte på handlingstiden kan ha 
vært i en medisinsk/psykisk tilstand som gjennom sin symptomutforming og innvirkning 
på virkelighetsforståelse og funksjonsevne, kan antas å kunne bli vurdert av retten opp 
mot vilkårene for straffeloven § 20 eller § 80 bokstav f. 
 
Tvilen som foreligger kan reduseres eller fjernes ved en full rettspsykiatrisk 
undersøkelse.  
 
(Evt. en anbefaling av hvilken kompetanse som er nødvendig ved en full rettspsykiatrisk 
undersøkelse.) 

2. Psykisk utviklingshemming og et funksjonsnivå tilsvarende 
en IQ i området ca. 56 – 60 

 
Fra 1.10.2020 kan også en tiltalt med et funksjonsnivå svarende til IQ 56 – 60 være utilregnelig 
på grunn av høygradig psykisk utviklingshemming3.    
 
I enkelte saker kan det rettspsykiatriske oppdraget ha vært gitt før 1.10.2020, da med mandat 
om å utrede om observanden kan ha vært psykisk utviklingshemmet i høy grad. De sakkyndige 
bør ta opp med retten om det skal utarbeides en tilleggserklæring med vekt på graden av svikt 

                                                

1 Se nyhetsbrev for Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe nr. 24 – www.sivilrett.no/drk  
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-09-30-1921  
3 Se nyhetsbrev for Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe nr. 27 – www.sivilrett.no/drk  

http://www.sivilrett.no/drk
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-09-30-1921
https://www.sivilrett.no/getfile.php/4814509.2254.ntmwmuwbijsbts/Nyhetsbrev+nr.+27+om+ny+straffelov+mv.+-+end+ver+5.10+-+oppd+13.11.20+-+oppd+15.2.21.pdf
http://www.sivilrett.no/drk
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i virkelighetsforståelse og funksjonsevne dersom observander har en målt IQ i området 56–60 
(FSIQ eller GAI). 

3. Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige 
 
Kommisjonen vil med dette minne de sakkyndige om forskrift om rettspsykiatriske 
undersøkelser og sakkyndige.  
 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c, skal mandat nå inneholde krav til erklæringen, jf. 
henvisningen til forskriftens § 6. De sakkyndige skal sitere hele mandatet i erklæringen. 
Dersom det gitte mandatet ikke inneholder generelle krav til erklæringen, bør dette tas opp 
med oppdragsgiver.  

4. Mandat som ber om en risikovurdering der forvaring eller 
særreaksjon ikke er aktuelt 

 
Kommisjonen har erfart at mandat inneholder spørsmål om å utrede premisser for særreaksjon 
eller forvaring, selv om siktelse/tiltalebeslutning og/eller strafferegister ikke tilsier 
premissgrunnlag for påstand om særreaksjon eller forvaring.   
 
Dersom rekvisisjon til Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS), 
siktelse/tiltalebeslutning og heller ikke strafferegister tilsier grunnlag for påstand om 
særreaksjon eller forvaring, anbefaler kommisjonen de sakkyndige å ta kontakt med 
oppdragsgiver og påtaleansvarlig for å avklare om utredning av premisser for mulig 
særreaksjon eller forvaring kan utelates. 

5. Hastesaker – vurdering om hovedforhandling skal utsettes 
 
Om lag 20 prosent av alle saker som kommer inn til psykiatrisk gruppe er nå «hastesaker», 
dvs. saker hvor kommisjonen blir bedt om å behandle erklæringen innen en forholdsvis kort 
frist. Normalt vil kommisjonens psykiatriske gruppe behandle alle saker innen fire uker. 
Kommisjonen forsøker å behandle hastesaker innen ei uke. Med økende omfang av 
hastesaker er det ikke sikkert at det lar seg gjøre med slik rask behandling. Mulighet for at det 
blir påpekt vesentlige mangler kan ytterligere forsinke saksgangen.  
 
Kommisjonen erfarer at enkelte sakkyndige tar på seg mange oppdrag. Det kan kanskje være 
med på å forsinke avgivelsen av erklæringer med påfølgende behov for hastebehandling. 
 
Kommisjonen ber om at sakkyndige som ser at de ikke kan levere erklæringer innen fristen, 
tar kontakt med oppdragsgiver og partene for eventuell forskyvning av rettsforhandlinger 
dersom gjennomføringen av hovedforhandlingen forutsetter at erklæring er vurdert av 
kommisjonen. Tilsvarende ber kommisjonen om at oppdragsgiver gir sakkyndige en fornuftig 
frist til å levere den skriftlige erklæringen slik at hastebehandling unngås. 


