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Tirsdag kveld ble en 61 år gammel kvinne
drept i sitt eget hjem. Hennes 34 år gamle

sønn er siktet for drapet. Samme dag som han
skal ha drept sin mor, ble han skrevet ut fra
akuttpsykiatrisk avdeling i Tønsberg. Det kan
se ut til at det bare snakk er snakk om noen
timer fra han ble utskrevet, til han ble draps-
mann. Den siktede har innrømmet at han drep-
te moren sin.

Fagsjefen ved den
akuttpsykiatriske

avdelingen sier man
kjente til at det hadde
vært noen «episoder»
med den siktede, man
at han ikke ble vurdert
som farlig. Det siste
er vel innlysende, et-
tersom han ble utskre-
vet. En nabo av den
drepte forteller om en
mor som var livredd
for sin egen sønn. De
siktede skal ifølge po-
litiet også ha fått diagnoser på personlighets-
forstyrrelser og paranoid psykose.

Det er noe som er veldig galt når personer
som blir skrevet ut fra psykiatrien, nesten

umiddelbart blir drapsmenn. Vi skal ikke ha
det slik at psykisk syke personer blir berøvet
sin frihet på ubestemt tid. Men samtidig må
samfunnet kunne verge seg mot vold og drap.
Også fra dem som er utilregnelige og ikke kan
straffes. Den siktede 34-åringen hadde tidli-
gere, ifølge politiet, blitt pågrepet for plagsom
atferd og trusler, men sakene ble henlagt fordi
man var i tvil om han var tilregnelig.

Vi støtter prinsippet om at de som er utilreg-
nelige ikke skal settes i fengsel eller straf-

fes. Men for at dette prinsippet skal fungere,
må helsevesenet ta ansvar for denne gruppen.
Drapet denne uken er ikke det første der perso-
ner med kjente psykiske lidelser, som nylig har
vært i kontakt med det psykiske behandlings-
apparatet, blir drapsmenn. Det har dessverre
skjedd flere ganger før. Det virker som om
dette er en problem man sliter med å løse.

Drapet i Larvik bør bli gjenstand for en om-
fattende gransking fra helsemyndighete-

ne. På sikt kan slike drap underminere retten til
et verdig liv for mange psykisk syke. Det skal
heller ikke være slik at omgangskretsen og fa-
milien til syke mennesker skal behøve å være
redde. Det hviler et stort ansvar på norsk psy-
kiatri når det gjelder sikkerhet. Drapet denne
uken gjør at man lurer på om de klarer å hånd-
tere det ansvaret.

Drapet i Larvik
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personer som
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MENER

Det danske nyhetsbyrået Ritzau har kåret årets
verste utspill i dansk politikk. Øverst troner en
tidligere skatteminister, som har gitt seg selv
taushetsplikt for å slippe å svare på ubehageli-
ge spørsmål. Vi bør innføre samme kåring her
hjemme. Vi mangler i alle fall ikke gode kandi-
dater …

Politiske brølere

Innstillingen til Den rettsmedisin-
ske kommisjon er kort, konsis og
ikke til å misforstå:

«Det er ingen vesentlige bemerk-
ninger til erklæringen».

Dermed stiller de seg bak konklu-
sjonene til rettspsykiaterne Torgeir
Husby og Synne Sørheim. Anders
Behring Breivik var psykotisk un-
der planleggingen og gjennomfø-
ringen av de 77 drapene og kan der-
med hverken straffes eller bebrei-
des for sine gjerninger.

En strøm av eksperter og kolle-
ger – man kan kanskje også kalle
dem konkurrenter – er skeptiske.

«Oppsiktsvekkende» sier schizo-
freniforsker Anne-Kari Torgalsbø-
en til Aftenposten.

Den danske psykiateren og psy-
kopatieksperten Henrik Day Poul-
sen sier til VG at han er «lettere rys-
tet» over rettspsykiaternes konklu-
sjoner.

Den svenske rettspsykiateren Jo-
han Cullberg har tatt til orde for at
en nordisk gruppe av eksperter på
tvers av landegrensene bør vurdere
Breivik.

Ingen av disse har imidlertid
møtt eller snakket med Anders
Behring Breivik.

Har lest alt
Det har heller ikke de syv medlem-
mene av kommisjonen – de har
først og fremst forholdt seg til hvor-
vidt Husby og Sørheims rapport og
konklusjon holder faglig mål, om
den er riktig begrunnet.

Kommisjonen har til gjengjeld
lest hele rapporten, og ikke bare
den drøye halvdelen som har sirku-
lert blant bistandsadvokater, jour-
nalister, psykologer, psykiatere og
andre. Det betyr at de har fått en
dypere innsikt i Breiviks oppvekst,
familieforhold og relasjoner til and-
re mennesker.

Likevel er det fortsatt bare Tor-
geir Husby og Synne Sørheim som
har hatt mulighet til å danne seg et
kvalifisert inntrykk av gjernings-
mannen psyke etter å ha hatt 13
samtaler med Breivik, i til sammen
35 timer. Alle andre uttaler seg ba-
sert på annen og tredjehåndskunn-
skap.

Men det er likevel fortsatt
mange spørsmål som hen-
ger i luften.

Ikke akutt syk
Det er påfallende at lege-
teamet på Ila fengsel og for-
varingsanstalt som har
hatt ansvar for Breiviks
helse siden han ble arres-
tert, så langt mener at han
ikke er akutt syk, og at han
ikke trenger å overføres til
Dikemark for medisinsk be-
handling før rettssaken er
over.

Så lenge han er på Ila er
det opp til Breivik selv om
han skal medisineres eller
ikke – og så langt har han
avslått.

Breivik er dermed altså
offisielt så forstyrret at han
har drept 77 mennesker i
ren psykose – men ikke ver-
re enn at man kan vente
nærmere et år med å gi
ham forsvarlig medisinsk
behandling for psykosen.

Enhver som leser mani-
festet eller har hatt tilgang
på avhørene av Breivik, vil
se at terrorhandlingene har
vært nøye planlagt og klart
politisk motivert, om enn
med et ekstremt politisk
syn – et syn mange deler i
den internettverdenen Brei-
vik har befunnet seg i de sis-
te årene.

Enstemmig innstilling
Onsdag kveld gikk NRK
Dagsrevyen hardt ut og for-
kynte at det var «full splid»
i Den rettsmedisinske kom-
misjon: «Det er uenigheter i
om Breivik er psykotisk.
Andre er kritiske til at Brei-
viks ideologiske overbevis-
ning ikke er diskutert i rap-
porten.»

Drøyt tolv timer senere
offentliggjorde kommisjon sin en-
stemmig innstilling om at de ikke
hadde noe å bemerke. Innstillingen
var ført i pennen dagen før Dagsre-
vyens oppslag.

NRK sto i går på sitt, hevdet at
splittelsen hadde vært genuin, men
at mindretallet hadde gått med på
en enstemmig innstilling fordi de
var blitt advart om at uttalte uenig-
heter og tvil kunne skape kaotiske
tilstander.

Bistandsadvokat Mette Yvonne
Larsen sa i går at hun vil be tingret-
ten oppnevne nye sakkyndige.

Men i realiteten er det sannsynlig
at tilregnelighetsspørsmålet rundt
Anders Behring Breivik ble avgjort
i går. Selv om andre eksperter skul-
le komme til andre konklusjoner,
ligger den første rapporten der,
sanksjonert av Den rettsmedisinske
kommisjon.

Dermed vil det uansett være stor
og berettiget tvil om tilregnelig-
hetsspørsmålet – og en slik tvil skal
og vil komme tiltalte til gode. Nå er

det opp til rettssaken til våren å
overbevise den norske offentlighe-
ten om at psykiaternes konklusjo-
ner var riktige. 

Rettsfølelsen
Kanskje Breivik i åpen rett frem-
står på en måte som ikke har latt
seg nedtegne i rettspsykiatriens tør-
re fagterminologi. At han vil opp-
fattes som så omfattende bisarr i si-
ne uttalelser, i sitt samfunnssyn, i
sin virkelighetsoppfatning at det
som stykkevis og delt kan fremstå
som politisk ekstremisme, samlet
tilfredsstiller kravet om bisarre
vrangforestillinger og overbeviser
nordmenn flest om at han ikke kan
lastes for det han gjorde.

Her må vi sette vår lit til retts-
samfunnet. For den tvilen som skal
komme Anders Behring Breivik til
gode i rettsprosessen, kan lett virke
motsatt for den jevne nordmanns
rettsfølelse.

Anders 
Giæver

anders.giaever@vg.no
Akkurat Nå
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SE VG-DEBATT Sakkyndige har uforholdsmessig mye makt i retten, skriver Anders Gaasland.

UUtteenn ttvviill 
Psykiaterne var ikke i tvil. Kommisjonen 
etterlater ingen tvil. Nå er det opp til retten å
fjerne siste rest av tvil om Anders Behring
Breivik er for syk til å skjønne hva han
gjorde.

FIKK STØTTE: Rettspsykiaterne Synne Sørheim 
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