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Mer strafferett i psykisk helsevern 

Ingress:  

Stortinget vedtok 29.04.16 at lovbrytere som finnes utilregnelige og begår mindre alvorlige 

forbrytelser nå kan idømmes overføring til tvungent psykisk helsevern i inntil 3 år. Det å 

dømmes til innleggelse i psykisk helsevern utvides fra kun å omfatte de som utfører farlig 

kriminalitet til også å omfatte utilregnelige som utfører særlig plagsom kriminalitet. 

Lovendringen har kommet fordi noen mennesker begår plagsom kriminalitet uten at 

rehabiliteringstiltak synes å virke. Det er antatt at et stort antall lovbrytere er så syke at de 

ikke kan dømmes, evt. er soningsudyktige, men for friske til å være innlagt i lukket 

sykehusavdeling. Frem til nå har kun utilregnelige lovbrytere som har begått alvorlige volds- 

eller seksualforbrytelser kunnet dømmes til tvungent psykisk helsevern. Utvalg for 

rettspsykiatri i Norsk psykiatrisk forening er bekymret for konsekvensene av at psykisk 

helsevern nå skal overta ansvaret for mennesker på rent strafferettslig grunnlag, uavhengig av 

behov for behandling eller potensiale for bedring. Psykisk helsevern på sykehus kan endre 

karakter fra behandling til samfunnsbeskyttelse. Dette kan øke stigmaet ved innleggelse, og 

hindre personer i å søke frivillig behandling. Kapasiteten i lukkede døgnavdelinger, som 

allerede nå er lav, kan bli ytterligere svekket. En del av arbeidstiden til psykiatere og 

psykologspesialister vil bli brukt til rene administrative formål som å vurdere juridiske 

forhold og skrive erklæringer til retten og politiet. Det kan også være etisk utfordrende for 

helsepersonell å skulle ha stort fokus på samfunnsvern heller enn pasientens beste. 

Uttalelse:  

Siden 2002 har utilregnelige lovbrytere kunnet idømmes overføring til tvungent psykisk 

helsevern dersom de har begått alvorlige volds- eller seksualforbrytelser, og 

gjentagelsesfaren er stor. Pr 010115 var det 168 person på slik dom; 103 personer var i 

institusjon, 64 personer utenfor institusjon, og 1 person overført til anstalt innenfor 

kriminalomsorgen.  

Stortinget vedtok 29.04.16 at lovbrytere som finnes utilregnelige men som har begått mindre 

alvorlige forbrytelser også kan idømmes overføring til tvungent psykisk helsevern, men med 

en tidsbegrenset varighet oppad til tre år. Lovendringen har kommet fordi noen mennesker 

gjør plagsom kriminalitet uten at rehabiliteringstiltak synes å virke. Det nye er at de 

strafferettslige særreaksjoner ved innleggelse i psykisk helsevern utvides fra kun å omfatte de 

som utfører farlig kriminalitet til også å omfatte utilregnelige som utfører særlig plagsom 

kriminalitet og som ikke kan straffes. Det har vært antatt at et stort antall lovbrytere er så 

syke at de ikke kan dømmes, evt. er soningsudyktige, men for friske til å være innlagt i lukket 

sykehusavdeling, samtidig som deres lovbrudd ikke har vært alvorlige nok til å kvalifisere for 

særreaksjon.   

Prosjektet «Mellom alle stoler» («MAS-prosjektet») i våre tre største politidistrikter evaluerte 

tilbudet til denne gruppen. MAS-prosjektet omfattet tre politidistrikter, Oslo, Bergen og 

Trondheim, hvor en skulle fokusere på tiltak overfor denne gruppen, uten behov for en ny 

særreaksjon, og se om tiltakene hadde effekt. Tiltakene var basert på tettere samarbeid 
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mellom politi og helsevesen. Utvalget er kritiske til at lovforslaget er vedtatt før det hadde 

blitt trukket noen konklusjoner fra dette prosjektet.  

Ønske om tett, godt samarbeid med politiet:   

En forutsetning for en vellykket gjennomføring av den nye loven er at det er et godt 

samarbeid mellom politiet og psykisk helsevern. Der man har god avklaring av roller synes et 

slikt samarbeid å fungere i form av generelle møter om situasjonen i distriktet, og der politiet  

deltar i pasientens ansvarsgruppe. Det kan se ut til at taushetsplikten i mange tilfeller kan 

fungere som en barriere for et godt samarbeid. Imidlertid er erfaringen ved de politidistrikter 

som har hatt fokus på dette samarbeidet, for eksempel Oslo politidistrikt, at det ofte er mulig 

å få et samtykke til informasjonsutveksling så lenge en sammen ønsker å arbeide for 

pasientens beste. Utvalg for rettspsykiatri anbefaler at en fortsetter å jobbe aktivt for å bedre 

samarbeidet mellom politi/kriminalomsorgen på den ene siden og psykiatri/kommunale 

helsetjenester på den andre siden for denne pasientgruppa som har kombinasjon alvorlig 

psykisk lidelse og kriminell atferd. 

Vedrørende ny særreaksjon på dom til behandling: 

1) Helseforetakene må rustes opp til å ta vare på de nye dømte, antallet er usikkert. En 

del av de nye dømte kommer til å kreve et høyere omsorgsnivå i form av låst 

døgnpost enn det de har hatt til nå. Det kan bety at en betydelig andel av de lukkede 

døgnplasser blir belagt av denne pasientgruppen. Dette kan igjen gå på bekostning 

av andre pasienter med større behandlingsbehov. Det er uheldig hvis det er 

samfunnsvernet og ikke behovet for behandling som skal avgjøre hvilke pasienter 

som skal prioriteres.  

2) Tiltaket må være slik at det har et reelt rehabiliterende mål for den enkelte, og det 

må tilby behandling i henhold til gjeldende retningslinjer.  

3) Ved denne lovendringen senkes terskelen for tvangsinnleggelse som kan kreve bruk 

av tvangsmidler og behandling uten eget samtykke, samtidig som det ellers er et 

politisk ønske å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern. Dette er faglig og etisk 

utfordrende.  

Om varetektssurrogat:  

I straffeprosessloven § 188 er det åpnet for at personer som er satt i varetekt kan overføres til 

institusjon eller kommunal boenhet. Foretakene må ruste seg slik at de er i stand til å ta imot 

mennesker som retten varetektsfengsler etter § 188. Etter Psykisk helsevernloven er disse 

pasientene frivillig innlagt, samtidig som de er låst inne på våre sykehus og varetekten skal 

ivaretas av helsepersonell. Det er altså helsepersonell som skal sikre samfunnet mot 

unndragelse, bevisforspillelse og/eller gjentagelse av straffbare handlinger. Det at slik 

innleggelse er regne som frivillig, innebærer at pasienten må samtykke til all behandling. 

Dersom pasienten er svært syk og er ute av stand til å samtykke til nødvendig helsehjelp, kan 

helsepersonell ikke foreta seg noe, uten at det må gjøres tiltak for å iverksette tvungent 

psykisk helsevern. Det må være høy etisk og faglig bevissthet rundt disse problemstillingene. 

En god dialog mellom påtalemyndighet og sykehusene er trolig viktig for å få så optimale 

vurderinger som mulig.  
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Konklusjon: 

Utvalg for rettspsykiatri i Norsk psykiatrisk forening er bekymret for konsekvensene av at 

psykisk helsevern nå forutsettes å overta ansvaret for mennesker på rent strafferettslig 

grunnlag uavhengig av behov for behandling. Psykisk helsevern på sykehus kan endre 

karakter fra behandling til samfunnsbeskyttelse. Kapasiteten i lukkede døgnavdelinger, som 

allerede nå er lav, kan bli ytterligere svekket. Dette kan øke stigmaet ved innleggelse, og 

hindre personer i å søke frivillig behandling. En del av arbeidstiden til psykiatere og 

psykologspesialister vil bli flyttet fra behandling til administrative formål som å vurdere 

juridiske forhold og skrive erklæringer til retten og politiet. Det kan også være etisk 

utfordrende for helsepersonell å skulle ha stort fokus på samfunnsvern heller enn pasientens 

beste. Utvalg for rettspsykiatri er bekymret over disse konsekvensene, og forutsetter at dette 

blir en del av evalueringen som Stortinget har vedtatt skal gjøres etter tre år. 

 

Utvalg for rettspsykiatri 

Norsk psykiatrisk forening 


