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Dette betyr vel at alle terrorister er 
utilregnlig og kan kose med god norsk 
service hos det psykeriatiske helseapara-
tet. Disse to som har analysert han blir vel 
også kåret til årets Nordmenn. Nei, dette 
blir for dumt. Nok et bevis på at Norsk 
retssystem ikke holder mål.

 
Man trenger ikke å være fagmann for å 
skjønne at ABB var utilregnelig både før, 
under og etter 22de. Han kommer til å 
sitte innesperret til evig tid. Slutt å syt.

 
Fra kommentarFeltet på VG nett

Tirsdag denne uken falt de sakkyndige 
psykiaternes dom, Anders Behring 
Breivik er paranoid schizofren. Han var 
psykotisk både da han utførte terror-
handlingene i regjeringskvartalet og på 
Utøya og da psykiaterne observerte ham i 
fengselet. Det gjør ham utilregnelig, han 
kan ikke idømmes fengselsstraff, kun 
«tvunget psykiatrisk helsevern». Må vi 
synes synd på ham nå? Går det an å være 
både syk og skyldig?

 Espen Schaanning, professor i idéhis-
torie ved Universitetet i Oslo, mener den 

sakkyndige konklusjonen aktualiserer 
spørsmålet om hvem som kan bebreides 
for sine handlinger.
 – Det veldig mange reagerer på, er jo 
om det kan være sånn at Behring  Breivik 
ikke kan klandres. Betyr utilregnelighets-
erklæringen at han ikke kan bebreides for 
det han har gjort?
 – Betyr dette at vi bør synes synd på 
ham? En mann som har fått hjernen sin 
ødelagt av en sykdom slik at han begår 
forferdelige handlinger?
 – Skulle vi ta psykiaterne alvorlig, er det 
vanskelig å trekke noen annen konklusjon 
enn at vi burde synes synd på Behring 
Breivik, det er som om du våkner opp en 
dag og får høre at du har drept alle nabo-
ene. Slik er det nesten som om de vil ha 
oss til å tenke om Behring Breivik nå, at 
han kan jo ikke noe for dette. Men sånn er 
det forferdelig vanskelig for folk å tenke.
 – Ja!
 – Jeg kan ikke uttale meg om Behring 
Breiviks tilfelle, men det blir jo fort sånn 
når man delegerer til psykiaterne makten 
til å bestemme hvem som er tilregne-
lige. Formelt sett er det retten som skal 
bestemme, men hvordan kan den over-
prøve de sakkyndiges uttalelse når du har 
en straffelov som sier at psykose gjør deg 
utilregnelig? spør Schaanning.
 
Paragraf 44. For slik lyder straffelovens 
paragraf nummer 44: «Den som på hand-
lingstiden var psykotisk eller bevisstløs 
straffes ikke.»
 I 1994 skrev Schaanning 
boken Den onde vilje, der går han 

igjennom forarbeidene til denne delen av 
staffeloven.
 – Det som er problematisk er at man 
har gitt psykiaterne all makt over hvem 
som skal gjelde som utilregnelig, siden det 
utelukkende avhenger av hva psykiaterne 
oppfatter som en psykose i strafferetts-
lig forstand. Det er som om man tror at 
spørsmålet om fri vilje skulle falle sammen 
med om folk har en psykose eller ikke, og 
det er vel for godt til å være sant at slike 
kompliserte spørsmål skulle la seg løse av 
psykiaternes diagnosemakeri.
 Spørsmålet om Behring Breiviks skyld 
og ansvar er altså ikke vitenskapelig, men 
et politisk valg.
 –  Innholdet i utilregnelighetsbegrepet 
er politisk bestemt, sier Schaanning. – I 
Norge har vi et medisinsk eller biologisk 
system, der psykiaterne og retten ikke 
skal ta stilling til om psykosen er årsak til 
at personen handlet som han gjorde, bare 
om han faktisk var psykotisk eller ikke. 
Har man bestemt at tiltalte er psykotisk, 
så er han automatisk utilregnelig.
 Andre vestlige land, for eksempel Dan-
mark, England og de fleste amerikanske 
delstater, har et psykologisk system, der 
man må vise at det var sinnssykdommen 
som førte til ugjerningen.
 – Ved å innføre en bestemt diag-
nose i lovteksten og basere seg på den 
medisinske modellen, har man tatt bort 
hele spørsmålet om vedkommende kan 
bebreides eller ikke. Det er altså Stortin-
get som har bestemt for oss at personer 
med psykose ikke kan klandres for det 
han eller hun har gjort.
 
Syk eller skyldig? Schaanning mener det 
er en trend i norsk rett å diagnostisere 
lovbrytere. For eksempel er det sånn at 
når du får en dom på to år ubetinget 
fengsel, så er er det opp til fengselsvese-
net å bestemme om du skal få sone med 
elektronisk fotlenke eller settes i Ringe-
rike Fengsel.

 – Det er altså en individuell vurdering 
av fangens personlighet som avgjør 
hvordan straffen blir, det er en form for 
diagnostisering av fangen. Strafferetten 
er blitt medikalisert, mener han.
Schaanning trekker linjene tilbake til slut-
ten av 1800-tallet da psykiaterne hadde en 
tendens til å definere lovbrytere som at de 
led av ulike manier. Tente du på et hus så 
var du pyroman, det gjaldt personer som 
kunne være helt normale på alle andre 
måter.
 – Men man skjønte jo at hele straf-
feretten undergraves hvis du begynner 
å tenkte på denne måten. Stortinget har 
faktisk bestemt at antallet utilregnelige 
skal være lite. I forarbeidene til dagens 
lov har man sagt at vi ikke kan ha en 
rettstilstand der mange blir regnet som 
utilregnelige.
 Politikerne har bestemt at utilregnelig-
hetsområdet skal være lite og at det skal 
falle sammen med psykiaternes diagnose 
av hva som er psykotisk.
 
Et spørsmål om ansvar. Siri Erika Gull-
estad er professor i klinisk psykologi ved 
Psykologisk institutt ved Universitetet 
i Oslo. Hun understreker at hun ikke 
har lest rapporten til de sakkyndige, og 
ikke uttaler seg spesifikt om Behring 
Breivik-saken.
 – Innenfor det norske systemet kan 
det hende at rapporten om Behring 
Breivik er helt grei, men det som ville 
være interessant var om vi i kjølvannet 
av denne saken kunne få en diskusjon 
om de kriteriene for utilregnelighet som 
det norske systemet opererer med, sier 
Gullestad.
Også hun peker på at de norske kriteri-
ene for å erklæres utilregnelig er bredere 
enn i de fleste andre land. Der man har 
tilleggskriterier, som at tiltalte ikke var i 
stand til å skjønne hva han gjorde eller 
ikke forstår at handlingen var straffbar og 
det skal foreligge en klar sammenheng 

Skal vi synes synd på ham nå?
Norsk lovgiving reduserer spørsmålet om Behring Brei-
viks skyld og ansvar til en oppgave for psykiaterne alene. 
Stephen J. Morse, professor i rettspsykiatri i USA, tviler 
på at Behring Breivik hadde blitt erklært utilregnelig 
hans land.
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mellom psykosen og den straffbare 
handlingen. 
 – En kjerne her er spørsmålet om 
ansvar. At en person er psykotisk er ikke 
nødvendigvis det samme som at vedkom-
mende ikke kan velge, og i den forstand 
være ansvarlig for sine gjerninger, sier 
Gullestad.

 Hun sier at mange som har arbeidet 
med psykotiske pasienter vil vite at en 
person som er psykotisk like fullt kan 
utføre handlinger som han eller hun 
opplever seg ansvarlig for.
 – Slik jeg ser det, burde ansvar og util-
regnelighet ikke defineres utelukkende 
ut fra en medisinsk diagnose, men være 
gjenstand for en egen, mer inngående 
vurdering.
 
Dronning Victoria og de gale. Så hva sier 
«andre land»?
 – Psykose alene er ikke nok for å bli 
regnet som utilregnelig og straffefri i 
de fleste amerikanske stater, forteller 
Stephen J. Morse i en e-post. Han er 

professor i jus, psykologi og psykiatri ved 
Penn University i USA.
 – I USA må den tiltalte, for å erklæres 
utilregnelig, lide av en seriøs sinnslidelse 
og som et resultat av denne ikke skjønne 
hva det er han gjør eller ikke forstå at det 
er galt, skriver Morse. 
Denne tilnærmingen kan spores tilbake 
til M’Naghten-saken i England i 1843, 
forteller han.
D aniel M’Naghten var mannen i gata 
som mente seg forfulgt av toryene i hjem-
byen sin, det resulterte i at han forsøkte 
å drepe den konservative statsministeren 
Robert Peel. Han skjøt og traff sekretæren 
som døde fem dager senere. I rettsaken 
satset forsvaret på å vise at M’Naghten 
led av vrangforestillinger og derfor ikke 
kunne straffes, han ble frikjent, men 
tilbragte resten av livet på psykiatriske 
institusjoner. Frifinnelsen vakte sterke 
reaksjoner, dronning Victoria, som 
selv hadde vært utsatt for drapsforsøk, 
sendte klagebrev til statsministeren. Slik 
kunne man ikke ha det, at gale men-
nesker skulle være fri til å skyte på hvem 
som helst! Resultatet ble den såkalte 
M’Naghten-regelen som sier at hvis 
galskap skal medføre straffefri, må det 
bevises at tiltalte da han utførte forbrytel-
sen var så forstyrret at han ikke forsto hva 
han gjorde eller at han ikke skjønte at det 
var galt.
 – Trass sine «gamle» røtter er det mye 
godt å si om denne tilnærmingen, sier 
More.

Neppe schizofren i USA. Morse stil-
ler seg også spørrende til diagnosen 
paranoid schizofreni, i alle fall slik dette 
begrepet brukes i det amerikanske 
diagnosesystemet:
 – Det viker usannsynlig at Behring 
Breivik hadde blitt diagnostisert som 
schizofren i USA. Han mangler mange 
av trekkene som kreves for å få den 
diagnosen.
 Morse har mer tro på den sjeldne 
diagnosen «Delusional Disorder», som 
kjennetegnes med at man lever i sitt 
eget illusoriske system, men ikke krever 
videre symptomer som hallusinasjoner 
og de bredere funksjonsproblemene som 
ofte kjennetegner schizofrene. Eventuelt 
en personlighetsforstyrrelse som heter 
Narsissistisk personlighetsforstyrrelse, 
som han mener passer til noe av det vi 
har fått vite om Behring Breivik. Morse 
understreker at dette er ren spekula-
sjon siden han har lite kjennskap til 
Behring Breiviks livshistorie og mentale 
funksjonsnivå.
 – Det er ingen uavhengig gullstandard 
for å skille mellom de ulike diagnosene, 
slik som en blod- eller hjernetest. Igjen 
uten å undersøke Behring Breivik selv 
kan jeg ikke være sikker på hvilken, hvis 
noen, diagnose han hadde fått i USA.
 
Diagnosen og samfunnet rundt. Også Siri 
Erika Gullestad mener det er viktig å være 
klar over at psykiatriske diagnoser ikke er 
uttrykk for en eksakt vitenskap.

 – De psykiatriske kategoriseringssys-
temene er basert på sosial konsensus; de 
er deskriptive og uten teori om årsaker. 
For å få en diagnose er det tilstrekkelig å 
oppfylle et visst antall av en større menge 
kriterier – dette betyr at samme diagnose 
kan omfatte nokså ulikeartede tilstander.
Hun minner om at diagnosesystemet 
er i stadig endring – homofili var for 
eksempel lenge definert som psykiatrisk 
sykdom – og historisk sett har antallet 
diagnoser økt voldsomt.
 – Psykiatriske diagnoser inngår også 
i et større samfunnsmessig bilde, og 
når man skal vurdere om en persons 
tankeverden er uttrykk for psykose forut-
settes det at man kjenner og tar hensyn 
til den sammenheng personen opererer 
innenfor.
Hun peker på Sovjet-psykiatrien som et 
skrekkeksempel på diagnostisering av 
politiske motstandere – en kjent form for 
medikalisering.
 – Når det gjelder psykose, er kriteriene  
bredere i dag enn for hundre år siden, og 
i en straffesak som for tiden går i Østfold 
er to sakkyndige – den ene av dem er 
også sakkyndig i Behring Breivik-saken 
– uenige om den tiltalte er psykotisk 
eller ikke. Dette tydeliggjør elementet av 
skjønn, sier Gullestad.

I nyhetsbildet: Oppe: Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh (til venstre), rettsoppnevnte sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby (til høyre). Nede: Rettspsykiatrisk erklæring om Anders Behring Breivik (til 
venstre), Ila fengsel, som nevnes som alternativ til Dikemark dersom fengselet oppretter en egen behandlingsavdeling (til høyre).  Alle foto ScAnpix

At en person er psykotisk 
er ikke nødvendigvis det 
samme som at vedkom-
mende ikke kan velge.
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