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T E L E F O N

Det norske
samfunnet
håndterte
katastrofen
bedre enn vi nå

gjør med etterspillet.

Smør koster flesk på Finn. Stian
Tveite (18) har solgt smør for 1800
kroner. – Pengene går til russebilen, sier
attenåringen. Salgsprosjektet begynte i
kantinen på skolen da han og en kom-
pis kom over 30 porsjonspakninger med
smør. På mandag opprettet han annon-
sen på Finn. – Annonsen var i utgangs-
punktet en spøk, men folk som ønsket å
kjøpe smøret fikk lov til det, sier han.
Kilopris: 5000 kroner.
www.bt.no

De som har blitt arbeidsledige, har krav på
arbeidsavklarings penger fra NAV. Hvorfor

har ikke politikere krav på dette når de blir
arbeidsledige? Bedre enn å gå på ventelønn. 

Linda, Oslo

Skandale i det svenske kongehus. De
tror de kan gjøre alt som behager dem,

uten å tenke på konsekvensene. Før eller
siden kommer sannheten frem. Det beste er
å skaffe president, fremfor å la kongebarna

arve tronen.
Ingen kongefan, Oslo

Blir opprørt når jeg leser at gravide skal
nektes ultralyd tidlig i svangerskapet. Da er

flere politikere straks på barrikadene og skriker
opp om sorteringssamfunn. Skulle ønske de var
like kampvillige når det gjelder å gi handikap-
pede verdige liv, avlastning, og ikke stue unge
inn på aldershjem. Da hadde vi sluppet avis-
reportasjer om utslitte, fortvilte foreldre som
må kjempe for å gi sine barn et så godt liv som
mulig. 

MD

Debattredigerer

Der kom den
endelig, 6 mild i
vasken. Senatet
i Brasil vedtok
tirsdag en ny
skoglov, som
ifølge miljøorga-
nisasjoner åpner
for økt hugst av
regnskog.

Det som hittil
er hugget, ulov-
lig, utgjør 290000
kvadratkilometer,
og den brasili-
anske regjerin-
gen åpner for
ytterligere
470000 kvad-
ratkilometer.

Dette har altså
den rødgrønne
regjeringen
bevilget 6 milliar-
der kroner til.
Bevare regnskogen i Brasil altså.

Videre har de bevilget 6 milliar-
der for bevaring av regnskogen i
Indonesia. Men det ser ut til å gå
samme veien der.

Gi bort penger uten garantier
kan de, men de kan gi kreft-
køgarantier uten penger ...

ferr1, vgd.no

6 milliarder i vasken

Foto: ESPEN SJØLINGTSAD HOEN

FOLKET MENER

SITATET

Harald Stanghelle

● Onsdag gikk en av Nordens fremste eksperter
på schizofreni, Johan Cullberg, ut og slaktet de
sakkyndiges rapport om Brevik.
● Norsk schizofreniekspert følger opp og mener
retten må bruke flere enn to sakkyndige, slik lo-
ven åpner for.
● Husby og Sørheims konklusjoner er så kontro-
versielle at de ikke bør bli stående, skriver hun.

Truer rettss

Konklusjonen
fra de rettpsyki-
atriske sakkyn-
dige, Torgeir
Husby og
Synne Sør-
heim, er så-
pass kontro-
versiell at jeg
setter spørs-
målstegn ved
om den blir
stående. 

Kaldblodig
Det er van-
skelig for folk
flest å forstå
hvordan det er

mulig for en person med en
alvorlig psykisk forstyrrelse å
sette ut i livet en forbrytelse på
en slik omhyggelig og kaldblodig
måte. 

Dette peker mer i retning av
en god gjennomføringsevne
snarere enn en person som har
svekket kognitiv funksjon, som vi
ofte ser hos personer som får
diagnosen schizofreni. 

Kognitive forstyrrelser gir
seg uttrykk i hukommelses-
vansker, oppmerksomhetspro-
blemer og vansker med å
planlegge. 

Leser man fra de sakkyndiges
rapport, slik den har blitt offent-
liggjort i media, har ABB «upåfal-
lende kognisjon, han er fokusert i
samtale, har usedvanlig god
hukommelse både for detaljer og
situasjoner, og hans kompendi-
um vitnet om stor evne til de-
taljrikdom og håndtering av store
saksmengder. Han har også
klart å planlegge og utføre uhyre
komplekse handlinger.» Det har
ikke vært knyttet noen bekymring
til hans psykososiale eller kogni-
tive utvikling frem til puberteten. 

Nå skal det riktignok tilføyes at
de som har et symptombilde
forenlig med paranoid schizofre-
ni, ofte har en bedre kognitiv
funksjon enn de andre sub-
typene. 

Finns i virkeligheten
Men innen schizofreniforsk-
ningen går man nå i større grad
bort fra å dele schizofreni inn i
undergrupper da man ikke finner
nok forskningsmessig støtte for
at de er valide.

I dagens diagnostiske ret-
ningslinjer understrekes at for å
unngå falske positiver, altså
vurdere at de diagnostiske kriteri-

ene er tilfredsstilte når de ikke er
det, må man ta hensyn til hva
som er vanlig i den kulturen som
personen tilhører. Det er derfor
med undring man registrerer at
de sakkyndige har valgt å se
bort fra ABBs politiske ståsted.
«Dette ligger selvsagt utenfor de
sakkyndiges mandat», mener
de. 

For å danne seg en helhetlig
forståelse av massemorderens
psyke, er det viktig å forstå
hans handlinger og tanker i lys
av den virtuelle høyreekstreme
verden som han har vært en
del av de siste årene. I dette
miljøet er det vanlig med kon-
spirasjonsteorier som lett kan
forstås som vrangforestillinger
dersom man kun betrakter disse
gjennom psykiatriens briller. Jeg
stusser også over at ord som
«nasjonaldarwinist, suicidalmar-
xist og ridderjustitiarius» av de
sakkyndige blir vurdert å være et
symptom på schizofreni. 

Ridderjustitiarius eller Knight
Justicar tilhører spillet War-
hammer, og er en figur som
faktisk kan kjøpes i butikker som
selger spill. Nasjonaldarwinist og
suicidalmarxist er ord som bru-
kes for å illustrere de pessimis-
tiske visjoner som er knyttet til
islamiseringen av Europa. Her
ville det også være relevant å
trekke inn at ABB har vært
medlem av Frimurerlosjen, et
system som er bygget opp med
rangordninger. 

Rasjonell person
Etter at ABB ble pågrepet, skal
han ha gitt uttrykk for at han
trodde at han ville bli henrettet
på Utøya, men dersom ikke, ville
han bli lynsjet av de pårørende
inne på stranden.

Dette er etter min mening en
meget realistisk vurdering av
hvilke konsekvenser hans
handlinger ville få, og peker i
liten grad mot en utilregnelig,
men snarere mot en rasjonell
person. Dette understøttes
ytterligere at han, etter å ha
kommet over fornærmelsen,
uttalte at rapportens konklusjon
kan gi ham visse fordeler. 

I Aftenposten den 3. desem-
ber fremgår at de sakkyndige
har gitt oppsiktsvekkende lave
skårer for hans funksjons- og
symptomnivå (GAF – F og
GAF-S). Skårene som de sak-
kyndige har gitt, tilsier at ABB er
så farlig for seg selv og om-
givelsene at han trenger kon-

stant hjelp og tilsyn. Funksjons-
nivået er så lavt at han er ute av
stand til å fungere på nesten alle
områder. Flere forskere er svæt
forbauset over resultatene. 

Selv om han ikke har jobbet,
og har hatt en mor som har
vasket klærne for ham og laget
mat, hadde han nok funksjons-
evne til å planlegge og gjen-
nomføre massedrap. I fjor var
han i Praha og kjøpte våpen,
hvilket tilsier at han var i stand
til å kjøpe en flybillett og foreta
en reise. Etter å ha lest rappor-
ten mener flere eksperter at
diagnosen er for dårlig begrun-
net. Hovedinnvendingene er at
alternative forståelsesformer av
gjerningsmannen knapt er drøf-
tet, og at bizarre vrangforestil-
linger ikke beskrevet. Når det
heller ikke foreligger hørsels-
hallusinasjoner, er det tvilsomt
om de diagnostiske kriteriene for
schizofreni er oppfylt. 

Svakt system
Når jeg leser de deler av rappor-
ten som har vært tilgjengelig i
media, finner også jeg lite som
tyder på bizarre vrangforestil-
linger slik jeg kjenner de fra min
mangeårige kliniske og forsk-
ningsmessige erfaring med
schizofrenipasienter. Et eksem-
pel på en bisarr vrangforestilling
er når en person mener at en
fremmed makt har plassert et
implantat i ryggen på vedkom-
mende og at dette implantatet
fungerte som en mottakssentral
for beskjeder om at nå ville en
ond makt ta over styringen i
verden. 

Det er dertil verdt å merke
seg et oppslag i VG lørdag den
3. desember at i 12 av 17 saker
der Husby og Sørheim har vært
sakkyndige, har observanden
fått diagnosen paranoid schi-
zofreni og derfor blitt erklært
utilregnelig. I DagbIadet den
26.10 får vi vite at Synne Sør-
heim har erklært en observand
som psykotisk uten en gang å
ha snakket med vedkommende.
Det synes som om det hos disse
sakkyndige har nedfelt seg en
praksis som ikke har blitt korri-
gert fordi de ikke har den nød-
vendige uavhengighet hverken i
forhold til hverandre eller hva
angår faglig perspektiv. 

Denne bekymring blir ytterli-
gere styrket når man får vite at
de to kommer fra samme fagmil-
jø, at de har arbeidet sammen
og han har vært hennes over-

BREIVIKS
DIAGNOSE

Anne-Kari
Torgalsbøen,
Førsteamanu-
ensis Psykolo-
gisk Institutt,
Universitetet i
Oslo.
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Hittil i år er mer enn 50
jenter overfallsvoldtatt
bare i Oslo, mens over
350 personer er ranet
bare i de sentrumsnære
områdene i Oslo. De må
regne med en stemoder-
lig behandling av sam-
funnet. Det mangler
psykiatere til å følge opp
ofrene, og de erstatnings-
summene de kan på-
regne er bagatellmessige.

Små summer
De fleste voldsofre må
nøye seg med en opp-
reisningserstatning, som
oftest ligger rundt 15–20 000 kr.,
etter å ha blitt knivstukket eller
slått ned av fremmede mennes-
ker på gaten. Årsrapporten fra
Kontoret for Voldsoffererstatning
for 2010 viser at rundt halvparten
av de som fikk innvilget erstatning
fikk et samlet beløp som lå under
50 000kr.

Det å bli trodd er et alvorlig
problem som flere voldsofre
støter på. Det skyldes både
lovens strenge bestemmelse om
“klar sannsynlighetsovervekt” og
praksisen til Kontoret for Voldsof-
fererstatning og klagenemnda.

Landsforen-
ingen har
snakket med
en lang rekke
voldsofre som
ikke har fått
støtte fordi de
ikke har vært i
stand til å
dokumentere
godt nok at
skadene de
er tilført skyl-
des en volds-
handling, og
fordi det ikke
har vært en
kjent gjer-
ningsmann.
De har stanget mot en lov som
ikke bare krever at de skal kunne
sannsynliggjøre at de har vært
utsatt for vold, men at det skal
være nærmest hevet over enhver
tvil. 

Resultatet av at ofrene
føler seg mistrodd og er
blitt nektet erstatning, har
i flere tilfeller vært en
ødelagt psykisk helse,
og, dessverre, i flere
konkrete tilfeller at offeret
har tatt sitt eget liv.

Uføre
I de tilfellene der det
finnes en kjent gjernings-
mann som blir dømt
støter ofrene på et annet
problem: Den lange tiden
det går før de kan søke
og erstatning og få utbe-
talt penger. Først skal

saken for retten, gjerne i to retts-
instanser, deretter kan de levere
søknaden. Årsberetningen for
2010 viser at gjennomsnittlig
behandlingstid ved Kontoret for
Voldsoffererstatning var 319
dager. Er det nødvendig med
klage vil det ta vesentlig lengre
tid.

Mens ofrene venter på erstat-
ningssummen har de fleste al-
lerede vært nødt til å legge ut
store pengesummer til legehjelp,
psykolog eller tannlege. For
enkelte voldsofre fører ordningen
til at voldsofrene ikke får betalt

tannlegereg-
ninger, ikke
har råd til å
gå til psyko-
log, eller må
velge om de
har penger til
å legge ut for
fysioterapi
eller i stedet
foretrekker
psykologtime.
Resultatet blir
at mange
voldsofre får
for sen be-
handling og
ender opp
som uføre-

trygdede.
Dagens lovgivning og praksis

fører til at mange voldsofre blir
like ødelagt av møtet med hjelpe-
apparatet som av selve volds-
handlingen,

Voldsofre blir uføre
Norge er inne i en voldsspiral.

HJELP:
Ofte må
ofre for
vold nøye
seg med
15–20 tu-
sen kro-
ner i er-
statning.

● Denne høsten har det vært flere over-
fallsvoldtekter i Oslo.
● Ofrene får ofte dårlig oppfølging, har
pressen avdekket.

DEBATTEN

ERSTATNING

Margit Lømo,
leder Lands-
foreningen for
Voldsofre 

sikkerheten

SLAKTES: De sakkyndiges rapport slaktes av flere schizofrenieksperter. Foto: SCANPIX.

ordnede. I Norge har vi også en
svakhet i oppnevnelsessystemet
fordi rettsvesenet er prisgitt
tilgjengelige sakkyndige som ikke
nødvendigvis besitter god nok
faglig kompetanse. All ekspert-
forskning tilsier at man ikke
nødvendigvis blir bedre av å ha
mye erfaring. Det er derfor et
stort paradoks hvor tilfeldig opp-
nevningen av de sakkyndige
skjer når man vet hvilken be-
tydning som erklæringens kon-
klusjon får.

I denne saken har vi til fulle
fått demonstrert svakheten med
tospann-systemet. Det er uro-
vekkende at de samme sakkyn-
dig-parene resirkuleres i rettssy-
stemet. 

Truer rettssikkerhet
Når vi også får vite at de sakkyn-
dige avvek vanlig praksis fordi
det ble emosjonelt og intellektuelt
for krevende å ha samtaler med
ABB alene, vitner det om at
oppdragsgivers beslutning om å
holde fast ved lovens hovedregel

om å oppnevne to sakkyndige
kanskje var lite gjennomtenkt. 

Loven åpner faktisk for å
bruke flere sakkyndige. 

At man heller ikke så behovet
for en bredere kompetanse hos
de sakkyndige, er urovekkende.
Stilt overfor en såpass uvanlig
sak som denne bør man kanskje
avvike fra det vanlige? Det ville
vært mulig å trekke inn kompe-
tanse fra flere forsknings- og
fagmiljøer både på personlighets-
forstyrrelser, psykose og terroris-
me. Det fremstår som svært
betenkelig å satse på at kun ett
fagperspektiv, psykiatri skal gi
erklæringen faglig legitimitet. 

Det hadde vært mer be-
tryggende med flere fagper-
spektiver for å belyse masse-
morderens psyke, og ikke minst
for å unngå det som ser ut til å
være en tendens til selektivt å
søke informasjon som bekrefter
egne oppfatninger. Når sakkyn-
dige ikke er uavhengige, øker
sjansen for at man tidlig etablerer
et felles grunnsyn og felles for-
tolkningsramme for observasjo-

nene. I dette perspektivet er det
kanskje ikke så rart at de sakkyn-
dige ikke var i tvil. 

Det uheldige i at psykiatere
har hatt monopol på vurderingen
av strafferettslig tilregnelighet i
Norge har blitt pekt på av flere.
Jeg merker meg at statsadvokat-
embetet har tillit til at den Retts-
medisinske kommisjon vil gjøre
en grundig vurdering av erklærin-
gen, og at de kan gi merknader.
Men i realiteten godkjenner
kommisjonen de aller fleste
rapportene. Det er kanskje ikke
så underlig all den tid det faktisk
er mulig både å lede kommisjo-
nen, oppnevnes som sakkyndig
og være leverandør av rapporten
som senere skal vurderes av
kommisjonen. 

Det er grunn til å spørre seg
om kommisjonen er i stand til å
gjøre en objektiv, uavhengig
vurdering av den erklæringen
som de nå får til behandling.
Det skal mot til for å dissentere.
Uansett er tiden inne for å ta
farvel med en antikvarisk prak-
sis som truer rettssikkerheten.


