
t Sakkyndige i overgrepssaker 

Psykologer kan bidra 
ti I j ustismord 
Psykologforeningen og Juristforbundet b0r snakke sammen om hva som ska l vcere 

prinsippene for sakkyndig arbeid i norske rettssaker, sier den danske psykologen 

Niels Peter Rygaard. Selv var han vitne til det han mener kan vcere etjustismord 

som f01ge av slett arbeid fra norske psykologer ogjurister. 

Tekst: Arne Olav L. Hageberg 

- Skal rapporter fra sakkyndige psykologer 
Vlere objektive vurderinger eller noe som 
blir brukt som bevis i en rettssak? sp0r Ni
els Pet,r Rygaard. I et leserinnlegg pa den
ne manedens debattsider stiller den danske 
psykologen seg kritisk til sakkyndigarbei
det han ble vitne til i en norsk rettssal. 

Tilknytningsforstyrrelser 

Rygaard kom i befatning med saken noksa 
tilfeldig da han var i Oslo for a undervise 
norske adoptivforeldre. Han har selv adop
tert og har drevet mye med radgivning til 
adoptivforeldre, og kan fortelle at det er 
ganske vanlig at adoptivbarn har opplevd 

grav omsorgssvikt og som f01ge av dette li
der av tilknytningsforstyrrelser. Hans bok 
fra 2006 om emnet, Severe Attachment 
Disorder in Childhood: A Guide to Prac
tical Therapy, er oversatt til en rekke sprak. 

- Etter denne undervisningsdagen kon
taktet tre-fire av foreldreparene meg og 
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fortalte at de var blitt anklaget for seksuelle 
overgrep av bama sine. Det ene paret ba 
meg vrere vitne i rettssaken der deres adop
tivdatter anklaget stefaren sin for overgrep. 

Rygaard skulle uttale seg som ekspert pa 
tilknytningsforstyrrelser hos adoptivbarn. 
If01ge den danske psykologen finnes det to 
forskjellige skoler nar det gjelder oppfattel
sen av hvordan man skal m0te barn som 
forteller om seksuelle overgrep. 

- Noen sier at bam snakker sant, noe 
som er riktig nar det gjelder bam med nor
mal barndom. Det andre perspektivet -
som ikke ble tatt hensyn til i denne saken 
- er at omsorgssvikt i tidlig alder pavirker 
barns forhold til det a snakke sant. 

Rygaard siterer unders0kelser fra Dan
mark som viser at hele atte prosent av 
adoptivbama har fatt alvorlige problemer 
som f01ge av tidlig omsorgssvikt. 

- Dette gjelder barn som er adoptert da 
de var eldre enn seks maneder. Unders0kel
ser av rumenske bam som ble adoptert f0r 

de var et halvt ar, viser at disse vanligvis 
greier seg fint. 

Oversett historie 

- Da jeg kom inn i denne saken og fikk lese 
papirene, sa jeg en historie dukke opp som 
overhodet ikke var tatt med i den psykolo
giske unders0kelsen av jenta, eller omtalt i 
sakkyndigrapporten. 

If0lge adoptivmoren kom jenta fra et 
bamehjem i 0sten som var like darlig som 
de mest beryktede rumenske hjemmene. 
Like etter at hun ankom adoptivfamilien, 
fikk de nye foreldrenes andre datter kreft. 
Etter to-tre ar med alvorlig sykdom d0de 
hun. Moren hadde i denne fa sen lite over
skudd til a ta seg av adoptivbamet, og adop
tivfaren forsvant raskt ut av bildet. Men f0r 
han reiste, rakk han if0lge adoptivmoren a 
vrere svrert hard og ubehagelig mot den nye 
datteren sin. 

Mens den andre datteren kjempet med 
kreften, ble adoptivdatteren tatt hit og dit 
og passet av mange forskjellige mennesker. 
Resultatet var at hun ble fem-seks ar f0r 
noen tok seg skikkelig av henne. 

- Slike barn utvikler svrert ofte tilknyt
ningsforstyrrelser, forklarer Rygaard. - De 
kan vrere inteUektuelt svrert velfungerende, 
men f01elsesmessig forblir de rundt 20 ma
neder gamle. 

Da jenta var blitt sju-atte ar gammel og 
ting endelig hadde begynt a roe seg litt, 
kom stefaren inn i familien. Forstaelig nok 
ble jenta svrert sjalu. Rygaard forteller om 
Here episoder i oppveksten som tyder pa at 
jenta kan ha problemer med tilknytning, 
som det at hun i tidlige tenar forfalsket eks
amenspapirene sine. 

- Som femtenaring stiller hun sa av om 
natten og betror seg til to sykepleiere om at 
hun er blitt slatt og mishandlet og at hun 
blir tvunget til a lage mat til familien. De to 
tror henne, men sier ikke noe til farnilien 
eller myndigheter, fordi jenta truer med a 
bega selvmord dersom de bringer inforrna
sjonen videre. Men da hun ett ar senere 
kommer tilbake og forteller at stefaren har 
forgrepet seg pa henne seksuelt, tar de to 

pA RETTSSIKKERHETEN L0S: Den danske 
psykologen Niels Peter Rygaard er rystet 
over det han opplevde i en norsk rettssal. 
Han frykter psykologer kan bidra til at uskyl
dige mennesker settes i fengsel. 

Magasinet 

kontakt med en biskop som i sin tur brin
ger saken videre. Aile tror det piken fortel
ler, understreker Rygaard. 

Tendensifitst psykologarbeid 

Niels Peter Rygaard er svrert kritisk til psy
kologenes rolle i saken han skriver om i le
serinnlegget sitt. Han setter blant annet 
sp0rsmalstegn ved psykologunders0kelsen 
jenta gjennomgikk i forkant av rettssaken. 

- Rent faglig synes jeg den var meget 
tendensi0s. Psykologene stilte ledende 
sp0rsmal, som om hvorvidt bestefaren ogsa 
hadde forgrepet seg pa henne. Hun svarte 
ja med det samme. I mine 0yne kan dette 
vrere et lite barn som forteller det hun tror 
de voksne 0nsker a h0re. Hun har et eks
tremt behov for oppmerksomhet og er 
uten realitetssans. 

Det h0rer med til historien at bestefa
ren var d0den nrer pa det tidspunktet da 
overgrepene skal ha funnet sted. 

- Det som gar igjen i denne saken, er at 
vitneutsagnene ikke er blitt etterforsket, 
sier R ydgaard. 

Han gir Here eksempler pa det samme. 
Ved en anledning fortalte jenta at hun ble 
gravid som femtenaring, som resultat av 
stefarens overgrep, men at hun tok abort pa 
seg selv med et par strikkepinner og skjulte 
det for alle. 

- Jeg har spurt leger om sannsynlighe
ten idette, og de sier at det er ekstremt 
usannsynlig at en femtenaring kan gj0re 
dette med seg selv. 

Gjennom innsyn i stefarens sykehus
joumaler fikk Rygaard ogsa fatt vite at ste
faren ble sterilisert Here ar f0r han m0tte 
adoptivmoren. 

- Jeg ba advokaten hans om a sjekke, og 
steriliseringen var fremdeles effektiv. Min 
tolkning av jentas symptomer er at de sva
rer til en person med tilknytningsproble
mer. Hun viser seg kognitivt velfungerende, 
men er ikke moden til a skjelne mellom seg 
selv og andre og mellom fantasi og virkelig
het. 

Psykologer uskikket 

Vi har presentert saken for den pensjonerte 
juristen og lagmannen Trygve Lange-Niel
sen. Han er kjent for sitt engasjement for a 
fa frikjent uskyldig d0mte i incest-saker. 
Engasjementet hans var en f0lge av avsl0-
ringene av ufaglige uttalelser fra sakkyndi
ge leger ved Aker sykehus i forbindelse 
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I Jeg har vrert vitne til et kulturelt offerritual som ikke 

har noe med en rettssak a gj0re 

med Bjugn-saken i 1993. Han har til na bi
dratt til oppklaringen av rundt 30 justis
mord. I 2007 mottok han Norges luristfor
bunds pris for rettssikkerhet og likhet for 
loven for sitt arbeid med a avdekke et stort 
antall uriktige domfellelser for incest, ogsa i 
en sak der han selv i sin tid var dommer. 
Han har bidratt med et eget leserinnlegg i 
debattdelen i denne utgaven av Psykolog
tidsskriftet. 

- Behandlere har et meget skjevt ut
gangspunkt og skal ikke uttale seg om 
skyldsp0rsmalet i det hele tatt, sier han et
ter a ha lest Rygaards innlegg. 

- Legene er blitt bevisste pa dette, men 
mange psykologer tar fremdeles det hele 
med og uttaler seg om hvorvidt vitnene 
snakker sant, og dermed ogsa om hvorvidt 
pastandene deres er riktige. Psykologer er 
uskikket til a uttale seg om dette, men de 
vil gjeme gj0re det likevel, sier han. 

Han forteller om en dommerkollega 
som sen est for et par maneder siden opp
levde a bli klaget inn for domsstoladmi
nistrasjonen av to psy~ologer som var vel
dig forarget over at han la begrensninger pa 
hva de kunne fa uttale seg om i en rettssak. 

- Disse behandlingsivrige psykologene 
st0ttet en tenaring som kom med falske an
klager. Tiltalte i denne saken ble ikke 
d0mt. 

If0lge Lange-Nielsen er det mange ten
aringer som har l0yet i avh0r. Boka Justis
mord og rettssikkerhet er redigert av Anders 
Bratholm og Stale Eskeland. Her gjennom
gar Trygve Lange-Nielsen 28 saker om sek
suelle overgrep mot mindrearige som er 
gjenopptatt siden 1995. Da boka kom ut 
tidligere i ar, hadde de 27 som var ferdigbe
handlet, f0rt til frifinnelse. 

- I dag er det selvf0lgelig at psykologer 
ikke skal uttale seg om skyldsp0rsmal, sier 
Lange-Nielsen. 

Men dette forekommer altsa fremdeles. 
Lagmannen kjenner til flere ferske saker 
hvor han er overbevist om at justismord 
har funnet sted. 

- I slike saker er det en stemning som er 
virkelig ille. Dette er det m0rkeste kapitlet 
i norsk rettshistorie siden hekseprosessene 
pa 1600-tallet. Disse sytteniiringene som er 
sinte pa faren sin, er livsfarlige. Og psykolo-

gene st0tter dem hele tiden, sier Lange
Nielsen. 

Kulturelt offerritual 
Ogsa Niels Peter Rygaard er kritisk til psy
kologenes ukritiske og partiske holdning. 

- I starten av den psykologiske rappor
ten i saken jeg var involvert i, ble det hev
det at jenta trolig var grensepsykotisk. 
Samtidig ble alt hun sa, oppfattet som santo 
leg er kritisk til at man tillegger utsagnene 
til et grensepsykotisk vitne sa mye verdi, 
sier han. 

Den danske psykologen kjenner til lig
nende saker fra hjemlandet. Han nevner 
ogsa Bjugn-saken fra 1993, der seks perso
ner i f0rste omgang ble arrestert og siktet 
for seksuelle overgrep mot 36 navngitte og 
et ukjent antall andre bamehagebam. Bare 
Ulf Hammems sak kom for retten, men 
ogsa han ble til slutt frikjent. 

- leg tenker at saken jeg skriver om i le
serinnlegget mitt, er en parallell til dette, 
sier Rygaard. 

- AIt i alt tenker jeg at jeg har v~rt vitne 
til et kulturelt offerritual som ikke har noe 
med en rettssak a gj0re. 

Rygaard vil ikke ta stilling til hvorvidt 
stefaren forgrep seg pa jenta eller ikke, men 
han er sterkt kritisk til at stefaren ble d0mt 
til atte ars fengsel kun pa grunnlag av jentas 
vitneutsagn. 

Han understreker at han ikke har noen 
slagside i den ene eller andre retningen i sli
ke saker. 

- l eg synes det er ekstremt vanskelig, for 
blant bam som har opplevd omsorgssvikt, 
som er den gruppen jeg jobber med til dag
lig, er det mange som har opplevd misbruk 
som det er umulig a bevise. Men det som 
star igjen, er at de alminnelige juridiske kra
vene til en ordentlig rettergang ikke er 
gjennomf0rt i denne saken. Det ser ut til at 
sakkyndige, jury og dommer har opplevd 
seg som rettferdighetens sverd, og at en 
sterk folkestemning har pavirket utfallet av 
saken, konkluderer Niels Peter Rygaard. 

arne. olav@psykologforeningen.no 

Les Niels Peter Rygaards 
innlegg pa side 1328. 

I margen 

Tortur-nei fra APA 
Amerikanarane snur i spfiJrsmal 
om psykologar i fangeleirar. 

Medlemane i den amerikanske psykolog
foreininga (APA) har i ei uravstemming 
sagt fra at dei 0nskjer ein ny politikk i 
h0ve til psykologar sitt n~rv~re i fange
leirar som Guantanamo pa Cuba. 

- Dette er eit veldig viktig steg. No 
kjemAPA pa linje med resten av verda pa 
dette feltet, seier president i Norsk Psyko
logforening, Tor Levin Hofgaard. Saman 
med leiarane i dei andre nordiske psyko
logforeiningane har han i den siste tida 
lagt aktivt press pa APA for a fa dei til a 
legga om politikken sin i denne saka. 

Den nye resolusjonen, som seier at 
psykologar ikkje skal jobba i omgivnader 
der folk blir haldne fanga i strid med in
temasjonal eller amerikansk loy, blei i 
midten av september vedteke med 8792 
mot 6157 stemmer. 

Totalt har APA meir enn 148 000 
medlemer, men ei uravstemming som 
dette krev bare sirnpelt fleirta!' If0lgje 
APA sine retningslinjer kan resolusjonen 
bli irnplementert f0rst pa generalforsam
linga i august 2009. 

- Med dette har amerikanske psykolo
gar sagt at dei ikkje 0nskjer at psykologar 
skal vera til stades i fangeleirar som er i 
strid med FNs torturkonvensjon, Gene
vekonvensjonen eller amerikansk loy, 
med mindre dei er der for a hjelpa fanga
ne eller som ein n0ytral tredjepart som 
overvakar og observerer, seier Hofgaard. 

Arne Olav L. Hageberg 
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