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To av oppgavene skal besvares. 
 
Oppgave 1: 
 
Rettspsykologi defineres som ”Psykologi anvendt i rettspleiens tjeneste”.   
Beskriv forskjellige roller en som psykolog kan ha innen denne rammen og drøft noen av 
utfordringene dette byr på. 

 
Oppgave 2: 
 
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. 
 
I forhold til begge paragrafene kan det være aktuelt å utrede en siktet i forhold til psykisk 
utviklingshemming. 
 

a) Beskriv hvilke grader av utviklingshemming som er aktuelle for at de forskjellige para-
grafene kan komme til anvendelse 

 
b) Hvordan vil du gå fram i forhold til en rettspsykiatrisk utredning? 

 
c) Hva vil du legge vekt på i en konklusjon? 

 
d) Hvilke særreaksjoner kan være aktuelle overfor mennesker med psykisk utviklings-

hemming? 
 

e) Hvordan vil du gå fram i forhold til risikovurderinger?  
 
Oppgave 3: 
 
Grei ut om hva som er viktig å innhente av informasjon i en sak etter barneloven 
(barnefordeling) 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». 

 
 
 



      

   
  

Sensorveiledning PSYPRO4505 
Oppgave 1 
En vil forvente at kandidaten vil beskrive minst to, helst flere, roller en kan ha (for eksempel som 
sakkyndig, som sakkyndig vitne, som fagkyndig meddommer, som utreder for barnevern med mer), 
og kan redegjøre og drøfte utfordringer i forhold til habilitet, taushetsplikt, mulig flere roller med 
mer, og hvordan disse skiller seg fra behandlerrollen. 
 
Oppgave 2. 
En vil forvente at kandidaten redegjør for at de rettspsykiatriske begrepene er forskjellige fra de 
kliniske, diagnostiske. En vil forvente at kandidaten vil redegjøre for utredning (testing, 
funksjonsvurdering), hva vil han/hun legge vekt på (testresultat, funksjon, total vurdering) Videre vil 
en forvente at kandidaten kan hovedpunktene ved særreaksjoner (alvorlig forbrytelse + 
gjentagelsesfare). Det bør også forventes at kandidaten ved at også psykisk utviklingshemmede kan 
være psykotiske. En forventer at kandidaten kan redegjøre (gjerne kort) for strukturert klinisk 
vurdering. 
 
  Oppgave 3.   STIKKORD: "Primære" kilder til informasjon - barnet/barna selv dersom de er gamle nok til høring, 
foreldrene, barnehage/skole. 
Mulige kilder til informasjon om barn - BUP, helsestasjon, sosiallærer...andre 
Mulige kilder voksne - DPS, fastlege, privat psykolog, andre 
Annen informasjonsinnhenting: samspill barnet/barna og foreldrene, samspill barn og jevnaldrende 
 
 


