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De rettspsykiatrisk sakkyndige tror at det vil bli
vanskelig å behandle Anders Behring Breiviks om-
fattende vrangforestillinger.
Psykiaterne Torgeir Husby og
Synne Sørheim, som etter tretten
samtaler med Breivik har gitt
ham diagnosen paranoid schi-
zofren, mener han totalt mangler
sykdomsinnsikt.

De mener også det er en be-
tydelig fare for at Breivik forsøker
å ta sitt eget liv, helst gjennom en
handling som også tar livet av
andre. Etter de VG får opplyst,
sier de i sin rapport at han frem-
står både som suicidal og som en
reell fare for andre.

Kan nekte
Husby og Sørheim tror det kan bli
vanskelig å få en «behandlings-
allianse» med Breivik og få ham
med på frivillig inntak av antipsy-
kotiske medikamenter. Breivik
kan nekte medisinering og klage
dette inn for fylkesmannen som
fatter et endelig vedtak.

– I ytterste konsekvens kan vi
holde pasienten fast mens det
settes sprøyter, men dette skjer
svært, svært sjelden. Pasienter får
som regel injeksjoner i fred og
fordragelighet, sier avdelingsover-
lege Anne Kristine Bergem ved
Regional Sikkerhetsavdeling, Oslo
Universitetssykehus, som uttaler
seg på generelt grunnlag.

Det er ved avdelingen som lig-
ger på Dikemark i Asker, at Brei-
vik trolig skal behandles når dom-
men er rettskraftig. Dette blir
først klart når tiltalen tas ut.

Men kanskje vil sykehuset bli
anmodet om å ta i mot ham også i
varetektstiden. Forespørselen kan
ifølge forsvarer Geir Lippestad
komme allerede når den rettsme-
disinske kommisjon om få uker
har vurdert rettspsykiaternes
konklusjon.

– Vanlig behandling er antipsy-
kotiske medikamenter, miljøterapi
og samtaler med psykolog. Psyko-
tiske pasienter har ofte en bio-
logisk ubalanse i signalstoffer i
hjernen. Antipsykotiske medika-
menter minsker disse symptome-
ne, sier Bergem.

Innsikt avgjørende
Psykiaterne Sørheim og Husby
mener sjansene for tilbakefall er
formidable hvis Breivik får av-
brudd i medisineringen. De mener
blodprøver kan være aktuelt for å
kunne følge med på den antipsyko-
tiske behandlingen.

– Det avgjørende er at pasienten
får innsikt i sin egen sykdom og
følger opp medisineringen, sier
Anne Kristine Bergem.

Psykolog og professor Bjørn
Rishovd Rund er redaktør for
boken «Schizofreni» og har forsket
på schizofreni i over 20 år. Han
forklarer at diagnosen Anders
Behring Breivik har fått er en
diagnose som hører til i gruppen
under schizofreni.

– Schizofreni er en tilstand som
kjennetegnes ved at en ikke har en
realistisk oppfatning av virkelig-
heten. Schizofrene har gjerne også
en tilbaketrekning sosialt og liten

evne til å ha kontakt med andre
personer, sier Rund.

Også Breiviks diagnose para-
noid schizofren har fellestrekk,
ifølge psykologen.

– Paranoid schizofrene fungerer
bedre intelligensmessig enn man-
ge av de andre pasientene som
lider av schizofreni. De fungerer
også bedre i sosiale settinger som
arbeidsliv og skole, sier Bjørn
Rishovd Rund.

Sårbarhetspunkter
Hvis Breivik dømmes til behand-
ling og overføres til Dikemark, vil
han bli tatt imot i en mottaksen-
het på sykehuset. Teamet rundt
ham vil bestå av overlege som er
spesialist i psykiatri, psykolog,
sosionom, sykepleiere og miljøte-
rapeuter.

– En ny pasient får eget rom på
en av avdelingene, med mindre
det er nødvendig med skjerming.
Det er ikke noe mål å ha pasiente-
ne skjermet. Det er heller tvert
imot. Mange har vært skjermet
for lenge, sier Bergem.

Miljøterapien skal sørge for at
pasienten får en god søvn- og
døgnrytme, at kostholdet er bra
og stressnivået lavt. En stabil
situasjon er viktig for behand-
lingen.

– Gjennom samtaler med miljø-
terapeut og psykolog vil vi lete
etter sårbarhetspunkter. Hva
trigger psykosen, hva fører til
voldsrisiko, det er viktig å finne
forløpet for å hindre at volden
utvikler seg, sier Bergem.

Sikkerhetsvurdering
Minstetid for pasienter som døm-
mes til behandling er tre uker i
lukket avdeling. En av pasientene
har vært innlagt på Dikemark i 18
år.

Etter minstetiden er den videre
behandlingen opp til faglige an-
svarlige. De aller fleste pasientene
vil etter hvert bli så friske at de
får bevege seg utenfor sykehuset.

– Det er ingen grunn til å være
redd for at en pasient får utgang
for tidlig. Bak det ligger en grun-
dig sikkerhetsvurdering, sier
Bergem.

Dommer som ender med tvun-
gen psykisk helsevern skal opp til
ny behandling i domstolen hvert
tredje år.

– Vi leverer en rapport til stats-
advokaten etter ett år, etter to år
og etter to år og fem måneder.
Vurderingene tas på et bredt
grunnlag. Blant annet lages det
hvert døgn tre miljørapporter
som handler om alt pasienten har
foretatt seg. En pasient som har
vært hos oss i fem år, har en jour-
nal på tusen sider, sier Bergem.

Sykehuset har et omfattende
sikkerhetssystem.

– Ansatte har samhandlings-
trening to ganger i uken. Det tre-
nes blant annet på gisselsitua-
sjoner, utagering og rømning.
Ansatte er godt trent på dette, sier
Bergem.


