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To av oppgavene skal besvares. 
 
1) Grei ut om hva som er viktig å innhente av informasjon i en sak etter barneloven (barne-

fordeling) der mandatet er: 

Med utgangspunkt i barnets beste skal domstolen avgjøre hvem av foreldrene barnet 
skal bo fast hos og hvilken samværsordning som skal gjennomføres. 
Den sakkyndige bes vurdere barnets tilknytning til hver av foreldrene, barnets eventuelle 
egne ønsker og de konsekvenser en eventuell flytting fra mor til far må antas å få. Den 
sakkyndige bes dessuten vurdere barnets utvikling og behov, partenes omsorgs- og 
samværskompetanse og samarbeidsmuligheter som grunnlag for fastsettelse av 
samværets omfang». 

 
 

2) Politiet begjærer oppnevnt sakkyndige for gjennomføring av judisiell observasjon av en 
person som flere ganger tidligere er domfelt for alvorlige lovbrudd og for tiden er på for-
varing. Under permisjon har han begått nye alvorlige lovbrudd og ved arrestasjonen er 
han åpenbart psykisk dårlig og ruspåvirket. 
a) Hvilke regler gjelder for oppnevnelse av sakkyndige? (Hvem oppnevner, hvem kan 

oppnevnes, hvilke lovhjemler er relevante i oppnevnelsen, hvem skal erklæringen 
sendes til). 

b) Hvilke regler gjelder for gjennomføring av observasjonen når det gjelder taushetsplikt 
og innhenting og bruk av sykehusjournal? 

c) Kan vedkommende nekte å samarbeide med den/de sakkyndige og i tilfelle ja, hvil-
ken betydning har dette for ditt arbeid? 

d) Hvilken betydning kan vedkommendes ruspåvirkning ha for dine vurderinger og for 
rettens vurderinger? 

e) Hvordan vil du avgjøre spørsmålet om hvorvidt det foreligger risiko for gjentagelse av 
straffbare handlinger i fremtiden? 
 
 

3) Straffelovens §20 b-d (tidligere 44) åpner opp for at personer som har begått kriminelle 
handlinger kan gå straffri, og § 80 f-h (tidligere 56C) for at retten kan sette ned straffen 
under det lavmål som er bestemt for handlingen. 
a) Beskriv hvilke juridiske tilstander som favnes under hver av paragrafene 
b) Beskriv eksempler på kliniske tilstander som kan omfattes av disse 
c) Drøft begrepsavklaringer og avveininger som må gjøres i overgangen mellom klinisk 

og juridisk forståelse. 

 


