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1. Observander som ikke samarbeider: framstilling og observasjon i 

institusjon 

I enkelte mandat henviser retten ved oppnevning kun til straffeprosessloven (strpl.) § 138. De 

sakkyndige bør sjekke hjemmelsgrunnlaget for oppnevningen og dette bør også synliggjøres i 

erklæringen.  

 

Dersom retten oppnevner sakkyndige i medhold av strpl. § 165, kan ikke observander nekte å 

treffe de sakkyndige. Hvis en observand som er på frifot nekter å treffe de sakkyndige og 

oppnevningen er gjort i medhold av strpl. § 165, så kan observanden framstilles med hjelp av 

politiet, jf. strpl. § 166, andre ledd. Observander har ikke plikt til å snakke med de sakkyndige, 

men kan i slike tilfeller observeres av de sakkyndige. De sakkyndige bør informere om 

rettigheter og plikter observanden har.   

 

Framstilling etter strpl. § 166, andre ledd, bør forsøkes før sakkyndige anbefaler observasjon 

på institusjon etter rettslig kjennelse i medhold av strpl. § 167. Dersom sakkyndige vurderer at 

framstilling av en observand på frifot ikke vil kunne gi tilstrekkelig premissgrunnlag til rettens 

opplysning, bør dette begrunnes. De sakkyndige bør da gi tilbakemelding til retten med 

anbefaling om videre tilnærming for å løse det sakkyndige oppdraget.  
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Kommisjonen viser i denne forbindelse til Høyesteretts kjennelse av 29. juli 2021 (HR-2021-

1584-U)1. Høyesterett kom her til at lagmannsretten ikke hadde gitt en tilstrekkelig begrunnelse 

for tvungen innleggelse, jf. strpl. § 167. Det var ikke vurdert betydningen av at det ikke forelå 

noen beslutning etter strpl. § 165 i saken, samt hvilken oppfatning siktede hadde om sin plikt 

til å medvirke, og om konsekvensene av manglende medvirkning. Lagmannsretten hadde 

heller ikke gått inn på om et tilfredsstillende grunnlag for vurdering av siktedes tilregnelighet 

kunne vært oppnådd på annen måte enn tvungen innleggelse, og drøftelsen av 

forholdsmessigheten av inngrepet var ikke tilstrekkelig bred.   

2. Undersøkelser av observand uten fysisk møte 

Det kan være ulike årsaker til at sakkyndige har vansker med å gjennomføre fysiske møter 

med observander. Den globale pandemien (forårsaket av SARS-CoV-2) har for eksempel gitt 

begrensninger i reise- og møteaktivitet.   

 

Kommisjonen er av den klare oppfatning at fysiske møter (personlige undersøkelser) gir de 

sakkyndige det beste grunnlaget for vurderinger av en observand.  Dersom sakkyndige er 

forhindret fra å møte observanden fysisk, bør oppdragsgiver og partene gjøres oppmerksom 

på dette. Oppdragsgiver kan deretter ta stilling til om det bør oppnevnes en annen sakkyndig.    

3. Informasjon til observander 

Observander bør informeres om rettighetene de har og hva en rettspsykiatrisk undersøkelse 

innebærer. De sakkyndige bør særskilt informere om at taushetsplikten ikke gjelder overfor 

oppdragsgiver. Dette inkluderer nye opplysninger om de påklagede forholdene som kan 

nedtegnes i erklæringen og derved bli tilgjengelig for retten og partene.  

 

Informasjonsskriv fra domstolene til siktede om rettspsykiatriske undersøkelser i straffesaker2 

bør overleveres i skriftlig form til alle observander. I tillegg bør tilsvarende informasjon gis 

muntlig av den sakkyndige.  

4. Delirium  

Delirium forekommer i rettspsykiatrisk sammenheng og er tilstand som kommisjonen opplever 

at sakkyndige glemmer å vurdere. Delirium er en tilstand som retten kan vurdere opp mot 

vilkårene i straffeloven § 20 eller 80 bokstav f. Det er viktig at sakkyndige forsøker å beskrive 

tilstanden og hva den kan antas å ha medført for virkelighetsforståelse og funksjon på 

handlingstiden.  

                                                           
1 https://lovdata.no/dokument/HRSTR/avgjorelse/hr-2021-1584-u?q=HR-2021-1584-U  
2 https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/sakkyndige/informasjon-til-siktede-rettspsykiatri/  

https://lovdata.no/dokument/HRSTR/avgjorelse/hr-2021-1584-u?q=HR-2021-1584-U
https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/sakkyndige/informasjon-til-siktede-rettspsykiatri/
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For å kunne vurdere om det kan ha foreligget delirium som følge av avsluttet eller redusert 

bruk av psykoaktivt stoff, må de sakkyndige tilstrebe å kartlegge bruk av psykoaktive stoff i de 

siste fire ukene før det mulige deliriet.   

5. Rettspsykiatriske erklæringer ved spørsmål om opprettholdelse av dom 

på overføring til tvungent psykisk helsevern eller dom til tvungen 

omsorg 

Kommisjonen vil anbefale at denne type erklæringen utformes etter følgende oppsett, utover 

standard formalia: 

 hvorfor det er behov for en ny rettspsykiatrisk undersøkelse 

 hvilke lovbrudd som har foranlediget særreaksjonsdom  

 kort resyme av tidligere erklæringer med diagnose og konklusjon 

 kommisjonens uttalelse(r) i sitats form 

 rettens vurdering ved første domstidspunkt og siste forlengelse  

 resyme av årsrapporter tilkommet etter siste dom med diagnose, behandling og 

eventuelle avtalebrudd  

 den vedtaksansvarliges vurdering i siste årsrapport vurdert opp mot det den 

sakkyndige finner i journaler (både behandlerjournal og miljøjournal) etter siste 

rettspsykiatriske erklæring – der evt. sprik mellom journaler og årsrapport påpekes av 

den sakkyndig. Hvis årsrapport og journal er helt sammenfallende, er det tilstrekkelig 

kort å si at journal og øvrig tilgjengelig dokumentasjon er gjennomgått, og at årsrapport 

oppsummerer journalen.  

 de(n) sakkyndiges samtale(r) 

 besvarelse av mandatets punkter 

 

Med god redigering, bruk av resymeer og svar på mandatet, antar kommisjonen at en slik 

erklæring med linjeavstand 1,5 og font arial 11, vil bli på 15 – 20 sider.  

 

For Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe 
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