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Statens Helsetilsyn rapport 9/2019: Når barn trenger mer – omsorg og rammer

Problemstillingen
forvaringsdommer
jurister
knyttet

er også drøftet i en nylig publisert artikkel i Tidsskrift for strafferett3 der fire
mot mindreårige
er gjennomgått.
Forfatterne
(en gruppe bestående
av

og psykologspesialister)
påpeker
til en diagnostisert psykoselidelse,

at både det at utilregnelighet
i så stor grad har vært
og det faktum at det kan være vanskelig å identifisere

en begynnende psykoselidelse hos ungdom, kan ha gjort at ungdommer
blir vurdert strengere
enn voksne. Forfatterne skriver blant annet: «Ungdomstiden
er en periode hvor psykoselidelse
ofte debuterer.

Debut av psykoselidelse

binær prosess

der en går fra «frisk»

fragmenterte
hvor

det

og fluktuerende

ikke er klare

symptomuttrykk
Artikkelen

utilregnelighet

psykoselidelse

normale

de oppstår

for både metodebruk

før nærmere

og kompetanse.

om utilregnelighet,

er mer

i et utviklingsforløp

og patologi.

Ofte

er

voksen alder.»

Selv om reglene

slik at det ikke lenger er like tett forbindelse
og spørsmålet

heller enn en

hos ungdom

nettopp

utviklingsfenomen

heller ikke endelig diagnostiserbart

vår bekymring

nå er endret,

diagnostisert

mellom

som et utviklingsfor/øp

på kort tid. Alle tilstander

enn hos voksne, ettersom

skillelinjer

i ungdomstid

styrker

må også forstås
til «syk»

mellom

for

det å ha en

er vår grunnleggende

bekymring

på dette området fortsatt den samme. De nye utilregnelighetsreglene
vil i minst like stor grad
kreve at de sakkyndige har grundig kunnskap både om barns utvikling og psykopatologi,
i det
det nå blant annet skal gjøres en helhetligvurdering

av barnets

svikt i virkelighetsforståelse

funksjonsevne.

Et annet element som kan ha innvirkning

på kvaliteten

er muligheten

for relasjonsbygging

med siktede

retningslinjer

legger

og jevnlig

kontakt

ikke opp til en slik metodikk.

på sakkyndige

og

vurderinger

over en viss tid. Dagens

Barn kan legges inn til observasjon

etter

straffeprosessloven
§ 167, men det finnes ingen institusjon som er spesielt rustet til å motta
mindreårige til en slik observasjon. Slik vi ser det ville dette vært nyttig i flere av sakene vi har
gjennomgått.
Justisdepartementet
sendte «Endringer i forskrift om rettssakkyndige»
på høring med frist i
august 2020. Forslaget til forskrift omfattet kun overordnede og generelle regler. Vi understreket
i vår høringsuttalelse

at det burde vært vurdert

og unge, siden symptombildet
er særlige

utfordringer

Barneombudet

knyttet

anbefalte

om det er behov for særskilt

kunnskap

hos unge som er i utvikling kan være komplisert,
til vurdering

av alvorlige

også departementet

å vurdere

sinnslidelser
en ordning

om barn

og at det derfor

hos

barn

og unge.

der barn og unge kan

legges inn til observasjon etter straffeprosessloven
§ 167, på et sted med særlig barnefaglig
kompetanse.
Dette ville gi en annen mulighet til å observere den siktede over tid, bygge en
relasjon og gjøre forsvarlige og gode vurderinger. Dette er to sentrale anbefalinger som vil kunne
ha stor betydning for barns rettssikkerhet.
ingen av dem ble fulgt opp av departementet
i
forbindelse
for

med forskriftsendringen.

klarere

faglige

rettspsykiatriske

sakkyndige

Våre anbefalinger

som

sikrer

ved vurderinger

ser vi også at det kan være behov

metodiske

minimumsstandarder

i rettspsykiatriske

barns utvikling.

Forfatterne

vurderinger

anbefaler
for

i «Tidsskrift

av barn og unge fordrer

derfor

på et fagmiljø og institusjoner

påpekes også her et behov
vurderinger av barn.

og muligheter.

døgnobservasjon

som en hovedregel

som kan utføre slike observasjoner

utvikling
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