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Innhold

• Siste nytt

• Gode nettkilder

• Prosjekt på oppdrag fra BUF-dir (2018)

• Ikke bare lovbrytere….

• Litt etikk og strafferett
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Ny bok!
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https://www.theadvocatesgateway.org/toolkits-1-1-1

https://www.theadvocatesgateway.org/toolkits-1-1-1
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Oppdrag

• Hvilke utfordringer finner vi i 

straffesakskjeden for personer med 

kognitive vansker? 
– Buf-dir

• Tilnærming til oppdraget:

– Målgruppe: politi, påtalemyndighet og 

rettsapparat

1. Hvor ofte møter aktørene på noen som har 

«kognitive vansker/ utviklingshemming»?

2. Hvordan skjer samhandlingen?

3. Hvordan overføres kunnskap om 

problemene?

4. Hvordan ivaretas rettssikkerheten?
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Metode 

1. Spørreundersøkelse

– 34 spørsmål

• Erfaringer med å møte utv.h

• Tilrettelegging for utv.h

• Kulturell oppmerksomhet om 

utv.h

– Svar fra 

• Politi (n=216)

• Domstoler (n=142)

• Statsadvokatembete (n=30)
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Metode 

2. Intervju med 20 aktører 

– Tema:

• Erfaringer med å møte utv.h

• Kunnskap om diagnose eller 

mistanke om 

forståelsesproblem.

• Hvordan blir det vist hensyn til 

at personen har utv.h
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Resultat 

1. Spørreundersøkelse
– 2 av 3 har årlig eller hyppigere kontakt 

med person som har «kognitive 

vansker/ utviklingshemming»

– Språkforenkling, pauser og veiledning 

blir gitt.

– Fraværende praksis på identifisering 

av «kognitive vansker/ 

utviklingshemming»

– Fortrinnsvis saker med 

seksuallovbrudd (51%)
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Resultat 

2. Intervju med 20 akører
• Ønske om å etablere tydeligere systemer 

for at personer med utviklingshemming blir 

fanget opp tidligere i forløpet (gjelder både 

siktet/tiltalt, fornærmet eller vitne)

• Kompetanseheving for rettsaktørene (tegn 

og indikasjoner på utviklingshemming –

grunnleggende opplæring og kontinuering 

fokus)

• Tilrettelagte avhør fungerer bra og bidrar til 

forbedringer i rettssituasjonen
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konklusjon 

1. Bedre rutiner for identifikasjon (f.eks

i PU)

2. Grunnleggende kunnskap om..

3. Rutiner for overføring av info

4. Opplæring i enkel kommunikasjon

5. «Appropriate adult»
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Dømt for og – utsatt for lovbrudd

volds- og seksualforbrytelser



Hvordan avdekke 

lettere psykisk utviklingshemming 

hos mistenkte i straffesaker?

Hvorfor avdekke 

lettere psykisk utviklingshemming 

hos mistenkte i straffesaker?
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Hvem snakker vi om?

IQ 60-75

– Har ofte lærevansker

– Få har diagnose

– Andre diagnoser kan overskygge

– Kompenserer for sine svakheter

Grader  av  psykisk  utviklingshemning
(i klinisk forstand)

Grad       Benevnelse        IQ-verdier         Mental alder          Forekomst

F70             Lett                 50  – <70       fra 9 til under 12            85  %

F71          Moderat            35   – 49        fra 6 til under 9              10  %

F72 Alvorlig 20   – 34               fra 3 til under 6                 3 – 4 %

F73                 Dyp                        under 20               mindre enn 3                   1 – 2 % 



Straffeutmåling
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Straffeutmåling 





Hvordan identifisere?
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Påvirkbarhet/ suggestibilitet
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Når blinker varsellampene?

Finner ikke ordene
Forstår ikke språk
Forstår ikke kroppsspråk
Er uoppmerksomme
Mangler blikkontakt
Husker ikke det som blir sagt
Lett distraherbare
Forvirret
Ettergivende
Engstelig

Tre spørsmål: 
1 har du lærevansker?
2 fikk du hjelpeundervisning i skolen?
3 får du medisiner mot psykiske plager?



Identifisere

• Veldig få har diagnose

– Andre diagnoser kan overskygge (Dysleksi, Psykisk 

lidelse, ADHD, lærevansker osv.).

• Motediagnose?

• Kompensere for sine svakheter

• Kamuflere sine svakheter



Testene

• Psykologer bruker omfattende tester for å 

bestemme evne- og funksjonsnivå:

– WAIS og Vineland/ABAS

• Full utredning tar en dag

• Indikasjon på at en person er Psykisk 

Utviklingshemmet kan komme etter en 

screeningtest:

– HASI

– SCIL

– …..

Bør være alment tilgjengelig 
(Brukes og forstås av mange 

ulike profesjoner
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Identifisering i rettsapparatet



Psykisk utviklingshemming

Def. ICD-10: lav IQ og dårlig tilpasning siden 

oppvekstårene

• = lærevansker

• Lærer saktere

• Lærer mindre

– Kan mindre

» Har et mindre reportoar å spille på

• Lite kreativ problemløsning

• Gjentar uheldige handlinger



§ 78.Formildende omstendigheter

Ved straffutmålingen skal det i formildende retning 

især tas i betraktning at:

d)

lovbryteren på handlingstidspunktet har redusert 

evne til realistisk å vurdere sitt forhold til 

omverdenen på grunn av psykisk lidelse, psykisk 

utviklingshemming, bevissthetsforstyrrelse som 

ikke er en følge av selvforskyldt rus, eller en sterk 

sinnsbevegelse,



§ 80. Fastsetting av straff under 

minstestraffen eller til en mildere 

straffart

Straffen kan settes under minstestraffen i 

straffebudet eller til en mildere straffart når 

lovbryteren

f) på handlingstidspunktet har en alvorlig psykisk 

lidelse med en betydelig svekket evne til 

realistisk å vurdere sitt forhold til omverdenen, 

men ikke er psykotisk,

g) på handlingstidspunktet er psykisk 

utviklingshemmet i lettere grad,
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FN  konvensjon  om  

rettighetene  til mennesker  

med  nedsatt  funksjonsevne
Vedtatt av Stortinget 3. juni 2013, Barne-, likestillings- og 
diskrimineringsdepartementet

Artikkel 13
Tilgang til rettssystemet

1. Partene skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne 
har effektiv tilgang til rettssystemet på lik linje med andre, 
blant annet ved tilrettelegging av prosedyrer og 
tilrettelegging i forhold til alder, slik at de lettere kan 
fungere effektivt som direkte og indirekte deltakere, 
herunder som vitner, i alle ledd i saksgangen, også under 
etterforskning og på andre forberedende stadier.

2. For å bidra til å sikre effektiv tilgang til rettssystemet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene 
fremme passende opplæring for dem som arbeider innenfor 
rettspleien, herunder politi og fengselsansatte.
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Richard Lapointe (24 år i 

fengsel)

”hvis bevisene sier at jeg var der og at jeg drepte 

henne, så gjorde jeg vel det, men jeg kan ikke 

huske å ha vært der” (1991).
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Avhørsmetoder, Avmakt, Tvil

Tema for underholdning?
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Ellis & Luckasson, 1984

Problemområde Praktiske eksemler på problemene 

Kognitive 

begrensninger 

✓ Maskerer sine forståelsesvansker for å fremstå som kompetente

✓ Vanskelig med å forstå de ubehagelige og problematiske sidene av 

strafferetten.

✓ Vanskelig med å forstå (Miranda) rettigheter og plikter

✓ Vanskelig med å forstå og følge rettens regler.

Manglende 

tilpasning

✓ Overholder ikke regler og rutiner

✓ Brudd på uskrevne regler, f.eks dårlig hygiene

✓ Tar ikke til motmele.

Dårlig sosial 

forståelse

✓ Eager to please, økt sårbarhet ved avhør

✓ Fortolker politi og påtalemyndighet som beskyttende parter

✓ Sårbar for manipulering og å bli gjort til offer

✓ Kan søke seg ut av konflikter med aggresjon. 
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– ”Det er hevet over 
enhver tvil hvor sterkt 
en intellektuell svikt 
bidrar til lyter og 
kriminalitet … 

– ikke alle kriminelle er 
psykisk 
utviklingshemmede, 
men alle psykisk 
utviklingshemmede er i 
det minste potensielt 
kriminelle” (Lewis 
Terman, 1911)

– Apropos monster
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• Takk for oppmerksomheten

–Fortsetter etter kort pause ☺



Lærebok om avhør av personer med 

psykisk utviklingshemming

• http://www.theadvocatesgateway.org/images/toolki

ts/4-planning-to-question-someone-with-a-

learning-disability-141215.pdf

http://www.theadvocatesgateway.org/images/toolkits/4-planning-to-question-someone-with-a-learning-disability-141215.pdf


Hvordan  forståelsesvansker  kan  

uttrykke  seg  gjennom  atferd  i  retten

• Tiltalte kan ha problemer med å:

– Uttrykke seg med tale, skriftspråk og kroppsspråk

– Forstå hva som blir sagt eller skrevet

– Forstå kroppsspråk, ansiktsuttrykk eller sosiale koder

– Oppfatte det som blir sagt til dem eller rundt dem

– Huske på informasjonen de får

– Uttrykke følelser på en passende måte

– Forholde seg til andre på en sosialt akseptabel måte

– Tenke klart



Hvordan  tilrettelegge  rettsprosessen

• Et uformelt møte kan gjøre deg kjent med

personens kommunikasjonsstil

• Blikkontakt

• Snakk sakte

• Benytt vitnes / tiltaltes navn

• Gi god tenketid til å besvare spørsmål

• Vær våken for mulige feiloppfatninger

• Sjekk at dere forstår det som blir sagt likt

• Vær våken for konsentrasjonssvikt

• Vurder muligheten av ikke-verbale hjelpemidler 



Hvordan  ta  hensyn  til oppmerksomhetssvikt  

og  språkvansker

• Følg en logisk kronologisk rekkefølge: ”hva skjedde etterpå”

heller enn ”hva skjedde før det”.

• Marker endringer i tema: f.eks. ”nå skal jeg spørre deg om xx”

• Spør en ting av gangen

• Still korte spørsmål: unngå innledning til spørsmålet eller 

avslutningen ”Forstår du?”

• Bruk enkle, hverdagslige og konkrete ord

• Hvem/hva/hvor spørsmål er enklere enn hvorfor/hvordan.

• Knytt spørsmål til hendelser: ”hvilket program var på TV?”

• Navngi personer, steder og ting: ”Kåre, var du på kino?” heller 

enn ”var du der?”.



Risiko-spørsmål

• Ledende spørsmål: eks. ”Jon truet deg vel ikke, gjorde han?” 
(suggestible og komplekse spørsmål)

• Påstander: Er det ikke sant at ….? (underliggende moralsk 
krevende påstand)

• Spørsmål som fastslår (”du snakker ikke sant, Jon truet deg 
ikke”?)

• Husker du-spørsmål?

• Spørsmål med negasjoner (”truet ikke Jon deg?”) eller Doble 
negasjoner (”er det ikke sant at Jon ikke truet deg?”)

• Spørsmål som tvinger fram svar (skrek du da Jon truet deg?)

• Spørsmål som krever språkfortolkning (”jeg skal nå gå 
gjennom noen hendelser”).

• Repitisjonsspørsmål: kan bli oppfattet slik at det første svaret 
var feil. Be heller om en utdyping: ”skjedde det noe mer?”



Kommunikasjonsstøtte

• Hensikten er å avhjelpe forståelses- og 

kommunikasjonsvansker, og å få fram korrekte

budskap.

• Kombinert med tilpasset spørsmålsstilling kan

ulike hjelpemidler være nødvendig.

• Kan være til hjelp for 

– bevisstøtte, 

– begrepsstøtte, 

– oversikt.

• Hvorfor, når og hvordan skal kommunikasjonsstøtte

benyttes i denne saken? 



Bevisstøtte

• Benyttes etter god og nøye planlegging.

• Kan støtte gjengivelsen av en hendelse

• Gir personen mulighet for å vise fram i stedet

for å fortelle

• Vanlig å benytte dukker, modeller eller figurer
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