
Mandat ved spørsmål om opprettholdelse av dom på overføring til tvungent psykisk 
helsevern 
 
De(n) sakkyndige skal som en del av utredningen tydeliggjøre hovedpunktene i det faktiske 
grunnlaget som vurderingene bygger på. Framstillingen skal sette retten i stand til å etterprøve 
disse opplysningene. De(n) sakkyndige gis videre følgende oppdrag: 
 
1. De(n) sakkyndige bes beskrive og vurdere observandens nåværende tilstand og situasjon. 
Om det har skjedd endring i den diagnostiske vurderingen av observanden fra tidligere 
diagnostikk bes det redegjort for. Om de(n) sakkyndige er enig eller uenig i den foretatte 
diagnoseendringen må dette begrunnes. 
 
2. De(n) sakkyndige bes utrede hvilken behandling og oppfølgning observanden har fått etter 
den rettskraftige dommen og om den er i tråd med tidligere og aktuell risikovurdering. 
 
3. Det bes også redegjort for hvordan observanden selv ser på sin situasjon, den behandling 
observanden får, herunder begrunnelsen for særreaksjonen. 
 
4. Det bes redegjort for hvilke planer spesialisthelsetjenesten og/eller helse- og 
omsorgstjenesten har for videre oppfølgning av observanden, og om de sakkyndige oppfatter 
den planlagte oppfølgning som hensiktsmessig. Dette gjelder både om den planlagte 
behandlingen anses adekvat for observandens lidelse(r), men også om de planlagte tiltakene 
vil kunne forebygge den lovbrytende atferden som begrunnet idømmelse av særreaksjonen.  
 
5. De(n) sakkyndige bes både vurdere observandens fremtidige prognose med særlig vekt på 
risikoen for nye straffbare handlinger dersom den planlagte oppfølgning gjennomføres og 
dersom denne ikke lar seg gjennomføre, jf. pkt. 4. Ved vurderingen skal det legges vekt på 
de(t) begåtte lovbrudd sammenholdt med observandens atferd, sykdomsutvikling og psykiske 
funksjonsevne. 

 
Krav til erklæringen 
Det gjøres særlig oppmerksom på at den sakkyndige erklæringen skal være en 
medisinskfaglig uttalelse og at de(n) sakkyndige ikke skal vurdere eller besvare rettslige 
spørsmål. Erklæringen skal videre, jf. forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og 
sakkyndige § 6: 
 

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 
 
Det vises videre til de krav som følger av helsepersonelloven §§ 15 første ledd og 27 andre 
ledd samt forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. § 4. De(n) sakkyndige 
bes i tillegg følge anbefalingene i «Veiledning til mandat ved rettspsykiatrisk utredning», jf. 
siste gjeldende utgave i nyhetsbrev fra Den rettsmedisinske kommisjon. 
 
Ved behov for ytterligere opplysninger knyttet til det sakkyndige arbeidet, kan X ved Y 
politidistrikt kontaktes.  


